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1. Inleiding 
 
 
Van 18 maart tot en met 28 april 2011 heeft het Ontwerp–Wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht–Amersfoort met de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten (hierna: Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit) op diverse locaties ter inzage gelegen. In het Ontwerp – 
Wegaanpassingsbesluit staat beschreven welke aanpassingen er aan de A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort gerealiseerd zullen worden, en hoe dit effect heeft op de omgeving. 
De werkzaamheden op dit traject vinden nog plaats in de periode 2012 en deels 2013. 
 
Het Ontwerp–Wegaanpassingsbesluit heeft een toetsprocedure doorlopen overeenkomstig 
de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan 
bestond in bovengenoemde periode de mogelijkheid op de inhoud van het ontwerp-besluit 
een zienswijze kenbaar te maken.  
 
Deze Nota van Antwoord bevat de beantwoording van de zienswijzen op het Ontwerp – 
Wegaanpassingsbesluit. Er zijn in totaal 334 unieke zienswijzen op het Ontwerp – 
Wegaanpassingsbesluit en bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten ingediend 
binnen de hiervoor gestelde termijn1. Enkele van deze zienswijzen werden namens of 
mede namens andere personen ingediend. Ook zijn door verschillende organisaties acties 
gestart, waardoor sommige gelijke zienswijzen door verschillende personen zijn ingediend.  
 
De participanten zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, belangenorganisaties, een 
basisschool, raadsfracties van politieke partijen en decentrale overheden (provincies, 
gemeenten en waterschap). De overige participanten zijn vooral particulieren uit de directe 
omgeving. De originelen van de zienswijzen zijn ingescand en staan op de website van het 
Centrum Publieksparticipatie:www.centrumpp.nl Hierbij zijn de zienswijzen vanwege 
privacy-overwegingen geanonimiseerd.  
 
Alle ingediende zienswijzen zijn voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu ter 
beantwoording, en meegewogen in het Wegaanpassingsbesluit voor de A28 Utrecht - 
Amersfoort. De zienswijzen op de gewijzigde aanvragen voor enkele uitvoeringsbesluiten 
(2012) zijn tevens opgenomen en beantwoord in de Nota. De Nota van Antwoord maakt 
als bijlage onderdeel uit van de Toelichting die bij het Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-
Amersfoort hoort. 
 
 

 

Hoe werkt het ? 

 
Registratienummer zienswijze 

De zienswijzen zijn geanonimiseerd. U, als inspreker, heeft in 2011 van het Centrum 
Publieksparticipatie een registratienummer van uw zienswijze ontvangen. Aan de hand van 
dat nummer kunt u in deze Nota van Antwoord de beantwoording op uw zienswijze 
terugvinden.  
 
Registratienummer kwijt? 

Vanwege het tijdsverloop kan het voorkomen dat u uw persoonlijke registratienummer niet 
meer weet. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met het Centrum 
Publieksparticipatie via 070-456 9600 (of via www.centrumpp.nl) zodat het makkelijk kan 
worden opgelost. Het Centrum Publieksparticipatie beschikt over de database met 
registratienummers van de zienswijzen gekoppeld aan de namen en adressen. 
 

                                                   

1 De zienswijzenummering van het Centrum Publieksparticipatie loopt tot en met 337. De nummers 323, 332 en 

333 zijn later bij de nagekomen reacties gevoegd omdat deze buiten de zienswijzetermijn zijn ingediend. 
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2. Project A28 Utrecht – Amersfoort in het kort 
 
 
De wegaanpassing 

Op de A28 tussen Utrecht en Leusden-Zuid komt in beide richtingen een extra derde 
rijstrook. Tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken worden plusstroken aangelegd (zie ook 
onderstaand kaartje). Een plusstrook is een extra linker rijstrook aan de middenbermzijde 
van de snelweg die alleen wordt gebruikt als het verkeersaanbod groot is, zoals tijdens de 
spitsuren. Een toekomstvaste oplossing op het tracé tussen Leusden–Zuid en Hoevelaken 
wordt onderzocht in het grote project A28/A1 knooppunt Hoevelaken.  
 
In het project A28 wordt de verbindingsboog van de A28 vanuit richting Utrecht naar de 
A1 richting Apeldoorn verdubbeld. Als gevolg van de beperkte weefruimte die hierdoor ter 
plaatse van afrit Hoevelaken ontstaat voor verkeer vanuit Amsterdam en Zwolle, zal afrit 
Hoevelaken vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid vanuit deze richtingen worden 
afgesloten. Vanuit richting Utrecht kan afrit Hoevelaken wel gebruikt blijven. In hoofdstuk 
4.3 wordt nader ingegaan op de aansluiting Hoevelaken. Het rapport “Belangenafweging 
gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” is als bijlage bij de Nota van Antwoord gevoegd. 
 
Door het plaatsen van geluidschermen en het aanleggen van het stillere wegdek tweelaags 
ZOAB wordt een toename van de geluidbelasting als gevolg van de wegverbreding zoveel 
mogelijk beperkt.   
 

 

Onderzoeksgebied en aanpassingsmaatregelen uit het Wegaanpassingsbesluit op de A28 

tussen Utrecht en Amersfoort 

 
 

 

Achtergrond van het project 

De aanpassing van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort is nodig om de doorstroming te 
verbeteren. In de huidige situatie is er sprake van een structureel verkeerskundig 
probleem, waardoor dit traject al jarenlang in de landelijke File Top 50 staat. 
 
Aanvankelijk werden er verschillende procedures gevolgd voor het tracé Utrecht – Leusden 
Zuid en voor het tracé Leusden Zuid – Hoevelaken. In 2007 is besloten om beide 
deeltracés samen te voegen en één procedure te doorlopen voor de Milieueffectrapportage 
en het Wegaanpassingsbesluit, conform de Spoedwet wegverbreding. In 2008 is 
vervolgens de Startnotitie gepubliceerd.  
 
De Milieueffectrapportage en het Ontwerp – Wegaanpassingsbesluit voor het traject A28 
Utrecht – Amersfoort zijn vastgesteld in maart 2011. Met inachtneming van de zienswijzen 
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die in deze Nota van Antwoord zijn samengevat en beantwoord, heeft de Minister van 
Infrastructuur en Milieu in november 2012 het definitieve Wegaanpassingsbesluit 
vastgesteld en zijn de uitvoeringsbesluiten (“vergunningen”) verleend.  

 

Vervolg van de procedure 2012-2013 

Het Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort en de verleende uitvoeringsbesluiten 
(‘vergunningen’) liggen in de periode december 2012/januari 2013 gedurende 6 weken ter 
inzage op diverse locaties, waaronder in de gemeentehuizen in het projectgebied. 
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het Ontwerp–Wegaanpassings-
besluit, of hen die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij niet hebben 
ingesproken, kunnen gedurende de beroepsperiode van zes weken tegen zowel het 
Wegaanpassingsbesluit als de uitvoeringsbesluiten beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Tevens bestaat binnen deze 
termijn de mogelijkheid om gelijktijdig met of na de indiening van het beroepschrift, bij 
deze bestuursrechter een verzoek te doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.  
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3. Zienswijzen op het Ontwerp – Wegaanpassingsbesluit A28 

Utrecht – Amersfoort 
 
Verloop van zienswijzeperiode OWAB en aanvragen uitvoeringsbesluiten (2011) 

Van 18 maart t/m 28 april 2011 heeft het Ontwerp–Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht - 
Amersfoort ter inzage gelegen. In deze periode kon een ieder zijn zienswijze op dit 
Ontwerp-besluit indienen, overeenkomstig de Spoedwet en de Algemene wet bestuurs-
recht. Dit is bekend gemaakt in lokale kranten in de regio, en in de digitale Staatscourant. 
 
Rijkswaterstaat heeft voor het Ontwerp – Wegaanpassingsbesluit 3 informatie-avonden 
georganiseerd, waar een ieder de mogelijkheid had een mondelinge zienswijze in te dienen 
bij een notulist. Deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 28 maart 2011 
(Soesterberg), 29 maart 2011 (Zeist) en op 4 april 2011 (Amersfoort). Tijdens deze 
informatieavonden hebben enkele personen een zienswijze ingediend bij de notulist.  
 
Beoordeling ontvankelijkheid 

Zienswijzen konden door een ieder worden ingediend. Veruit de meeste reacties (per brief 
of via de website) zijn tijdig ingediend bij het Centrum Publieksparticipatie. Alle reacties 
zijn door hen geregistreerd. De insprekers hebben een ontvangstbevestiging toegestuurd 
gekregen en een registratienummer van de zienswijze. Alle reacties die bij het Centrum 
Publieksparticipatie zijn binnengekomen, zijn in deze nota voorzien van antwoorden. Ook 
de reacties buiten de officiële termijn. Zie verder hieronder bij het kopje “nagekomen 
reacties”.  
 

Nagekomen reacties (2011) 

Een ieder heeft tot en met 28 april 2011 een zienswijze kunnen indienen op het OWAB. 
Een aantal zienswijzen, in totaal twintig, is echter na afloop van deze termijn binnen 
gekomen. Door deze termijnoverschrijding zijn deze zienswijzen niet ontvankelijk. Evenwel 
zijn de vragen en opmerkingen uit deze zienswijzen toch beantwoord in deze Nota. Ze zijn 
echter in een separaat hoofdstuk (hoofdstuk 6) geplaatst omdat deze insprekers door de 
termijnoverschrijding in beginsel geen beroepsrecht hebben. Hierover zijn ze in april 2011 
door het Centrum Publieksparticipatie ingelicht per brief.   
 
Zienswijzen op gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten (2012) 

Naar aanleiding van de aanpassing van het akoestisch onderzoek en de verdere uitwerking 
van de ontwerpen voor de geluidschermen is een aantal aanvragen voor uitvoerings-
besluiten aangepast. De gewijzigde aanvragen hebben van 1 augustus tot en met 11 
september 2012 ter inzage gelegen. De hierop ingekomen zienswijzen zijn beantwoord in 
deze Nota, in hoofdstuk 7.  
 

Wijzigingen als gevolg van inspraak 

De zienswijzen hebben mede aanleiding gegeven tot enkele inhoudelijke wijzigingen in het 
Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht - Amersfoort. Deze hebben voornamelijk betrekking 
op het onderdeel geluid. Ook de belangenafweging ten aanzien van de aansluiting 
Hoevelaken is uitgebreider toegelicht. Hiertoe is het rapport “Belangenafweging 
gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” toegevoegd. De wijzigingen in het 
Wegaanpassingsbesluit ten opzichte van het Ontwerp–Wegaanpassingsbesluit zijn 
toegelicht in hoofdstuk VI van de bij het Wegaanpassingsbesluit behorende Toelichting. 

 

Systematiek van beantwoording 

Hierna volgt allereerst een thematische beantwoording. Dit bevat antwoorden op 
ingebrachte zienswijzen op specifieke thema’s. Vervolgens wordt per ingebrachte 
zienswijze een samenvatting van de zienswijze gegeven, en een antwoord daarop. Daarbij 
wordt, voor zover van toepassing, verwezen naar passages uit de thematische 
beantwoording. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de volgorde waarin deze zijn 
geregistreerd bij het Centrum Publieksparticipatie. De nagekomen reacties op het OWAB 
worden beantwoord in het volgende hoofdstuk. Daarna worden de zienswijzen op de 
gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten beantwoord. 
 
Voor de verzending naar de insprekers is de Nota van Antwoord (vanwege de omvang) 
opgedeeld in de delen A, B, C en D. In de tekst van de vier delen is aangegeven dat de 
Nota van Antwoord als één geheel op de website van het Centrum Publieksparticipatie 
staat, www.centrumpp.nl 
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4. Antwoorden op veelbesproken thema’s  
 
 
In dit hoofdstuk worden veelvoorkomende thema’s uit de zienswijzen toegelicht. 

In de individuele beantwoording van de zienswijzen is, indien relevant, naar deze 

thematische beantwoording doorverwezen.  

 
4.1 Geluid 
 
Uit de zienswijzen blijkt dat veel insprekers zich zorgen maken over de geluid-

belasting van de omgeving als gevolg van de aanpassing van de A28 tussen 

Utrecht en Amersfoort. In deze paragraaf staat algemene informatie over het 

akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd voor het Wegaanpassingsbesluit, en de 

uitkomsten van dit onderzoek. De zienswijzen zijn individueel beantwoord, 

waarbij dieper wordt ingegaan op de geluidbelasting van individuele woningen.  

 
 
Informatieavonden over de verbreding A28 en geluid (2012) 
Voorafgaande aan de vaststelling van het Wegaanpassingsbesluit heeft Rijkswaterstaat 
voor de aanwonenden langs de A28, vanwege het geactualiseerde akoestisch onderzoek bij 
het Wegaanpassingsbesluit, in de nazomer van 2012 extra informatie-avonden 
georganiseerd over geluid. Deze bijeenkomsten hebben achtereenvolgens plaatsgevonden 
in Amersfoort (11 september), Zeist (17 september) en Soesterberg (19 september). In 
het najaar van 2012 is er een informatieavond in Hoevelaken over aansluiting Hoevelaken 
en geluid. 
 
Akoestisch onderzoek 

Door de toename van verkeer wordt de geluidsbelasting in de omgeving van de A28 hoger. 
De Wet geluidhinder geeft normen in hoeverre een eventuele toename acceptabel is. Door 
middel van een akoestisch onderzoek is nagegaan in hoeverre met maatregelen de 
geluidsbelasting is terug te dringen. 
 
Het akoestisch onderzoek (2012) is als bijlage 7 bij de Toelichting op het 
Wegaanpassingsbesluit gevoegd. In het hoofdrapport wordt een samenvattend overzicht 
van de resultaten gegeven met een overzicht van te treffen maatregelen en vast te stellen 
hogere waarden. Het tweede rapport is een uitgebreid rapport met de diverse specifieke 
uitgangspunten en onderzoeksresultaten. Het derde rapport bevat algemene 
uitgangspunten waarin uitgebreid is toegelicht wat de werkwijze is in een bij een 
Wegaanpassingsbesluit behorend geluidsonderzoek, met wettelijke en rekentechnische 
achtergronden. 
 
In de rapportage wordt ook verwezen naar het Bijlagenrapport Dorrestein en 
Schuilenburg/Randenbroek (Amersfoort)’ dat bij het OWAB/MER A28 Utrecht-Amersfoort is 
gevoegd. Dit rapport is ten behoeve van het WAB niet gewijzigd. 
 
Wettelijk kader 

Het wettelijk regime van dit project wordt gevormd door de Wet geluidhinder, zoals die tot 
1 juli 2012 van toepassing was. Voor dit project is het overgangsrecht van toepassing, 
omdat het ontwerpbesluit voor deze datum genomen was. 
 
Per 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer in werking getreden, waarbij de 
geluidbelastingen van rijkswegen worden beheerd op basis van geluidproductieplafonds. 
Dit zijn de geluidbelastingen op locaties op 50 meter uit de weg, die worden beheerd in het 
zogeheten ‘geluidregister’. 
 
Nadat het WAB voor de A28 is genomen, zullen de geluidbelastingen in het register voor 
dit wegvak opnieuw worden bepaald aan de hand van de gegevens voor de eindsituatie 
van dit onderzoek (o.a. intensiteiten, snelheden, maatregelen). Deze geluidbelastingen 
vormen vanaf dat moment de geluidplafonds waaraan moet worden voldaan in de 
toekomst, deze plafonds zullen actief worden gemonitord door Rijkswaterstaat en in geval 
van een dreigende overschrijding zullen maatregelen worden overwogen. 
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De in het kader van het WAB A28 vastgestelde hogere waarden, komen onder de nieuwe 
wetgeving te vervallen. De berekende geluidbelasting op de woningen, die de grondslag 
vormt voor de hogere waarde, wordt echter gegarandeerd door de geluidproductieplafonds 
langs de weg. Als deze niet worden overschreden, zal de vastgestelde hogere waarde ook 
niet worden overschreden aangezien ze op dezelfde uitgangspunten gebaseerd zijn. 
 

Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder van 2007 bepaalt de ten hoogst toelaatbare waarden voor de, door 
wegverkeer veroorzaakte, geluidsbelasting op de gevel van de woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen (zoals scholen en ziekenhuizen) binnen de zogenaamde 
geluidzone.  
De geluidzone is het onderzoeksgebied waarbinnen de geluidbelasting die veroorzaakt 
wordt door de A28 is onderzocht. De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal 
rijstroken dat de weg heeft. Voor dit project loopt de geluidzone tot een afstand van 600 
meter aan weerszijden van de rijksweg. In de lengte-richting van het project is het 
onderzoeksgebied begrensd door de omvang van de feitelijke aanpassing, waarbij aan  de 
uiteinden een overlengte is gehanteerd van 200 meter.  
 
Het akoestisch onderzoek is verricht conform de systematiek van de Wet geluidhinder 
(2007) en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. In de Wet geluidhinder wordt 
voor de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen onderscheid gemaakt in twee 
situaties: 

- sanering: geluidsgevoelige bestemmingen waar de geluidsbelasting in 1986 al te hoog 

was, dat wil zeggen hoger dan 60 dB(A) en waar nog geen maatregelen voor zijn 

getroffen; 

- aanpassing: geluidsgevoelige bestemmingen waar geen sprake was van sanering, waar 

de saneringssituatie op basis van de geluidbelasting in 1986 is afgehandeld of die op 1 

maart 1986 nog niet aanwezig waren.  

 

Sanering 

Voor ‘saneringswoningen’, waarvoor niet eerder de sanering is afgehandeld en als gevolg 
daarvan een hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting is vastgesteld, moeten 
maatregelen onderzocht worden. Het streven bij de afweging van maatregelen is om de 
toekomstige geluidsbelasting, in de regel 10 jaar na openstelling van de gewijzigde weg, 
terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 

Aanpassing  

Voor de geluidsgevoelige bestemmingen waar geen sprake is van sanering en voor 
geluidsgevoelige bestemmingen waar wel sprake was van sanering maar eerder al een 
waarde is vastgesteld, gaat de systematiek van de Wet geluidhinder uit van een 
gefaseerde onderzoeksaanpak. Voor elke geluidsgevoelige bestemming wordt op grond 
van deze wet eerst de grenswaarde bepaald. Deze grenswaarde is de laagste van de 
heersende geluidsbelasting of een eerder vastgestelde waarde, met een minimum van 48 
dB. Vervolgens wordt bezien of deze grenswaarde in de toekomstige situatie, in de regel 
10 jaar na openstelling van de gewijzigde weg, met tenminste 2 dB overschreden wordt. 
Als dit het geval is, dan is volgens artikel 87b van de Wet geluidhinder sprake van 
‘aanpassing van een weg’ en moeten geluidsmaatregelen overwogen worden om de 
toekomstige geluidsbelasting terug te brengen tot de grenswaarde. Daarbij wordt eerst 
gekeken naar maatregelen bij de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar maatregelen in 
de overdracht (geluidsschermen of - wallen).  
  
Gemelde sanering 

In de gemeente Amersfoort is sprake van saneringswoningen, die voor de inwerkingtreding 
van de gewijzigde Wet geluidhinder van 1 januari 2007 door de gemeente waren 
aangemeld bij het (toenmalige) ministerie van VROM. Deze sanering is in de loop der tijd 
uitgesteld, in verband met de verbredingsplannen van Rijkswaterstaat voor de A28. Deze 
sanerings-woningen zijn in dit onderzoek meegenomen bij het bepalen van de omvang van 
de saneringsmaatregelen. 
 
Grenswaarden 

De grenswaarde zoals hierboven beschreven heeft de functie van signaleringswaarde die 
aangeeft of in het akoestisch onderzoek maatregelen onderzocht moeten worden of niet. 
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Dat wil zeggen dat in geval van een “aanpassing van de weg” (een toename van de 
geluidsbelasting ten opzichte van de grenswaarde met, afgerond, 2 dB of meer) de 
toekomstige geluidsbelasting in beginsel teruggebracht zou moeten worden tot deze 
grenswaarde. Het onderzoek naar eventueel te treffen maatregelen moet hier dan ook op 
gericht zijn. 
 

Maximaal toelaatbare geluidbelasting 

Vaststelling van een hogere waarde boven de grenswaarde kan alleen gebeuren als de 
toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de (toekomstige) 
geluidsbelasting tot de geldende grenswaarde onvoldoende doeltreffend is of op bezwaren 
stuit van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. De 
toename van de geluidsbelasting bij geluidsgevoelige gebouwen mag, met uitzondering 
van saneringssituaties waar nog niet eerder een hogere waarde is vastgesteld, in beginsel 
niet groter zijn dan 5 dB ten opzichte van de geldende grenswaarde. Bovendien mag een 
hogere waarde een bepaald maximum niet overschrijden. 
 
Maatregelen 

Om te bepalen of er maatregelen genomen moeten worden om de geluidbelasting bij 
geluidsgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningen) te verlagen, heeft een kosten-
baten afweging plaatsgevonden. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van 
tweelaags ZOAB, of het plaatsen van geluidschermen. 
 
Voor deze kosten–baten afweging is een maatregelcriterium ontwikkeld. Dit criterium 
houdt rekening met de hoogte van geluidbelasting op de woningen, met de aantallen 
woningen die van de maatregel profiteren, met de geluidsreductie vanwege de maatregel 
en met de kosten van de maatregel. Op grond daarvan is getoetst of het ‘doelmatig’ is om 
maatregelen te nemen. Dit maatregelcriterium wordt ook bij andere projecten van 
Rijkswaterstaat toegepast.  
  
Uit de kosten-baten afweging voor maatregelen om de geluidbelasting van 
geluidsgevoelige bestemmingen te verlagen is gebleken dat toepassing van tweelaags 
ZOAB over een groot deel van het traject doelmatig is. Daarnaast zijn er in de gemeenten 
Amersfoort, Zeist en De Bilt geluidschermen benodigd om te voldoen aan de wettelijke 
eisen. 
 

Hogere waarde 

Blijkt het - hetzij voor ’nog niet afgehandelde sanering’ hetzij voor ‘aanpassing’ - 
redelijkerwijs niet mogelijk om met maatregelen de geluidsbelasting tot de grenswaarde 
terug te brengen, dan dient de toekomstige geluidsbelasting van de desbetreffende 
geluidsgevoelige bestemming te worden vastgesteld. In de Wet geluidhinder heet dit een 
hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. In het vervolg wordt in 
plaats daarvan ook van een ‘hogere waarde’ of van een ‘vast te stellen geluidsbelasting’ 
gesproken. Uit de artikelen 87 f, vierde en zesde lid (‘aanpassingssituaties’) en 87 g, 
vierde en zevende lid (‘saneringssituaties’) van de Wet geluidhinder volgt dat een hogere 
waarde slechts kan worden vastgesteld als het toepassen van maatregelen onvoldoende 
doeltreffend is, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.  
De Wet geluidhinder biedt in het geval dat door de te treffen geluidmaatregelen de 
geluidsbelasting bij te saneren geluidsgevoelige bestemmingen teruggebracht wordt tot 48 
dB of lager, geen mogelijkheid om voor deze bestemmingen een ‘hogere waarde’ van 48 
dB vast te stellen. In een dergelijke situatie wordt wel voldaan aan de grenswaarde maar 
de sanering wordt formeel niet afgehandeld. 
 

Bij uitvoering van dit totale pakket van maatregelen blijven er 1607 woningen over waar 
sprake is van nog niet afgehandelde sanering of aanpassing, en waar de grenswaarde nog 
wordt overschreden. Het gaat om 1567 woningen ten gevolge van de A28 en 40 woningen 
ten gevolge van de A1. Voor deze woningen moet de hogere waarde worden vastgesteld in 
het Wegaanpassingsbesluit. De adressen van deze woningen en de vast te stellen hogere 
waarden geluid zijn opgenomen in de bij het Wegaanpassingsbesluit behorende bijlage 1.  
 

Binnenwaarde 

De Wet geluidhinder stelt in art. 111a tevens grenswaarden aan de geluidsbelasting binnen 
geluidsgevoelige vertrekken van geluidsgevoelige gebouwen waarvoor een hogere waarde 
wordt vastgesteld. Daarom moet gevelisolatie-onderzoek worden uitgevoerd bij alle 
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geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor in het Wegaanpassingsbesluit een hogere 
waarde is vastgesteld. Dit geldt ook voor een Wegaanpassingsbesluit. 
Indien uit dit onderzoek blijkt dat de binnenwaarden in de toekomstige situatie worden 
overschreden, zullen zodanige voorzieningen aan de gevel moeten worden getroffen dat de 
overschrijding teniet wordt gedaan. De kosten van deze voorzieningen zijn voor rekening 
van de initiatiefnemer. Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het 
betreffende geluidsgevoelige gebouw is gelegen zijn formeel verantwoordelijk voor het 
treffen van de voorzieningen. 
 
Gevelisolatie 

Nadat het Wegaanpassingsbesluit onherroepelijk is wordt het gevelisolatie-onderzoek 
uitgevoerd voor de geluidsgevoelige gebouwen met een hogere waarde, waarna in overleg 
met de bewoners/eigenaars en met de betreffende gemeenten de benodigde voorzieningen 
zullen worden aangebracht. Een bewoner/eigenaar heeft daarbij het recht een aangeboden 
voorzieningenpakket te weigeren (artikel 114a van de Wet geluidhinder). Daarmee vervalt 
echter wel de verplichting tot het treffen van voorzieningen in verband met de uitvoering 
van het Wegaanpassingsbesluit (bij eventuele toekomstige verbouwingen van het 
geluidsgevoelige gebouw moet de eigenaar/bewoner alsdan op eigen kosten alsnog de 
benodigde voorzieningen treffen om aan de wettelijke binnenwaarden te voldoen). 
 
Aanpassing akoestisch onderzoek bij Wegaanpassingsbesluit 

Als gevolg van gewijzigde uitgangspunten, zie paragraaf 1.2 van het hoofdrapport, is het 
akoestisch onderzoek voor het Wegaanpassingsbesluit geactualiseerd in 2012. 
 
De belangrijkste wijziging zijn nieuwe verkeerscijfers: voor de huidige situatie is gebruik 
gemaakt van telgegevens uit 2010, voor de toekomstige situatie is het jaar 2023 
gehanteerd. 
 
Als gevolg van deze actualisatie zijn enkele geluidmaatregelen in het Wegaanpassings-
besluit gewijzigd ten opzichte van het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Het gaat 
bijvoorbeeld om een aanvullend stuk tweelaags ZOAB en de hoogte en lengte van enkele 
geluidsschermen.  
 
Waarom is geluidsbelasting berekend en niet gemeten? 

Een veelgestelde vraag is waarom het geluidsbelasting niet wordt gemeten in plaats van 
berekend. Daarvoor kunnen de volgende redenen worden aangedragen: 

• Om te bepalen waar sprake is van sanering schrijft de Wet geluidhinder voor de 
geluidsniveaus voor het jaar 1986 te bepalen. Deze zijn enkel met berekeningen 
achteraf alsnog vast te stellen. 

• De Wet geluidhinder schrijft voor dat het geluidsniveau ná de voorgenomen 
aanpassing van de weg en met de toekomstige verkeersintensiteiten bepaald moet 
worden. Dat is meestal de situatie 10 jaar na de wegwijziging. Dit geluidsniveau is 
enkel met berekeningen te voorspellen. Deze situatie is immers nog niet 
gerealiseerd. 

• De Wet geluidhinder schrijft verder voor dat de te beoordelen geluidsniveaus: 
o betrekking hebben op een jaargemiddeld verkeersbeeld; 
o gemiddeld zijn over het hele etmaal, waarbij voor de avond en de nacht 

een straftoeslag wordt meegenomen; 
o per geluidsbron (weg of spoorweg) bepaald moeten worden. Als hogere 

waarden vastgesteld moeten worden, moet de cumulatieve 
geluidsbelasting bij de besluitvorming worden meegewogen. 

Het direct meten van het geluid is daardoor zelfs voor de huidige situatie niet 
mogelijk. Om uit metingen het geluidsniveau te bepalen, dat nodig is voor toetsing 
aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder, is daarom altijd een rekenslag 
nodig.  

• De gebruikte rekenmethode is gebaseerd op de theoretische kennis over geluid en 
aangevuld met en geijkt aan een zeer grote hoeveelheid metingen. Hieruit blijkt 
dat voor geluid door wegverkeer, tot op afstanden die relevant zijn voor dit 
onderzoek, berekeningen en metingen goed overeen komen. 
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4.2 Luchtkwaliteit 
 
 

Uit de zienswijzen blijkt dat insprekers zich zorgen maken over de luchtkwaliteit 

van de omgeving als gevolg van de aanpassing van de A28 tussen Utrecht en 

Amersfoort. In deze paragraaf staat de algemene beantwoording bij het aspect 

luchtkwaliteit. De zienswijzen zijn individueel beantwoord waarbij dieper wordt 

ingegaan op de gestelde vraag over lucht.  

 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit  
Op alle overheidsniveaus worden maatregelen voorbereid en getroffen waarmee de 
luchtkwaliteit verbetert. Het merendeel van de maatregelen is opgenomen in het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat op 30 juli 2009 is vastgesteld door de 
Minister van VROM en op 1 augustus 2009 in werking is getreden.  
Naast de maatregelen zijn in het NSL ook ruimtelijke plannen opgenomen, waaronder alle 
infrastructurele projecten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarover binnen 
de looptijd van het NSL een besluit wordt genomen. 
 
Het NSL levert een onderbouwing dat overal in Nederland, zelfs wanneer alle ruimtelijke 
projecten zijn gerealiseerd, tijdig aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn 
stof (PM10) wordt voldaan. Sinds 11 juni 2011 moet worden voldaan aan de grenswaarde 
voor PM10. Aan de grenswaarde voor NO2 moet uiterlijk 1 januari 2015 worden voldaan.  
 
Voorheen werd voor elk individueel project een projectspecifiek luchtonderzoek uitgevoerd 
om te beoordelen of sprake is van (dreigende) normoverschrijdingen. Wanneer een project 
is opgenomen in het NSL, is deze individuele toets overbodig. Het NSL garandeert dat 
tijdig aan de grenswaarden wordt voldaan.  
 
Omdat het project A28 Utrecht – Amersfoort is opgenomen in het NSL, is er voor het 
wegaanpassingsbesluit geen projectspecifiek luchtonderzoek uitgevoerd. Er is wel 
beoordeeld of het project goed is opgenomen in het NSL. 
Ten behoeve van de vergelijking van de projectsituatie met de referentiesituatie is, in het 
kader van het MER, wel een luchtonderzoek uitgevoerd (zie: MER A28 Utrecht - 
Amersfoort. Deelrapport lucht. Februari 2011).    
 
Zie www.rijksoverheid.nl/luchtkwaliteit voor meer informatie over het NSL. 
  
Maatregelen voor luchtkwaliteit 
De grote kracht van de NSL-aanpak is dat maatregelen van het rijk, aangevuld met 
maatregelen van provincies, regio’s en steden er samen voor zorgen dat de luchtkwaliteit 
in ons land beter wordt en op tijd voldoet aan de Europese eisen. 
 
De maatregelen in het NSL zijn onderverdeeld in:  
• Nationale, generieke maatregelen door het Rijk zoals stimulering van roetfilters, 

belastingvoordeel voor schonere auto’s, stimulering schonere vrachtauto’s en bussen en 
stimulering katalysatoren op schepen (bijlage 1 in NSL); 

• Regionale maatregelen door provincies en gemeenten zoals milieuzones voor 
vrachtverkeer, schonere bussen, stimuleren carpoolen, telewerken en groene golf 
verkeerslichten (bijlage 7 in NSL); 

• Lokale maatregelen op het hoofdwegennet zoals doorstromingsmaatregelen, 
snelheidsverlaging en schermen (bijlage 10 in NSL). 

 
Monitoring verbetering luchtkwaliteit 

Om te kunnen beoordelen of de luchtkwaliteit zich voldoende verbetert, vindt jaarlijks 
(vanaf 2010) een monitoring plaats van de voortgang van het NSL.  
 
Ten behoeve van deze monitoring worden berekeningen uitgevoerd van de concentraties in 
het achterliggende kalenderjaar en in de prognosejaren van het NSL (2015 en 2020). De 
berekeningen worden uitgevoerd met het rekenmodel Monitoringstool. Bij deze 
berekeningen wordt uitgegaan van de meest recente inzichten in de invoergegevens, zoals 
de verkeersgegevens. De recente aanpassingen in de maximumsnelheden worden ook 
meegenomen in de monitoring van het NSL.  
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Het RIVM stelt jaarlijks een rapportage op met de resultaten van de monitoring. Deze 
rapportages zijn openbaar. De rapportages van de monitoring in 2010 en 2011 zijn te 
vinden op www.nsl-monitoring.nl. 
 
Indien uit de resultaten van de monitoring blijkt dat extra maatregelen noodzakelijk zijn 
om aan de luchtnormen te voldoen, zullen deze worden genomen. 
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4.3 Aansluiting Hoevelaken (A1) 
 

 

Algemene beantwoording gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken  
In het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht–Amersfoort van maart 2011 is 
beschreven dat afrit Hoevelaken op de A1 wordt afgesloten voor verkeer uit de richtingen 
Amsterdam en Zwolle. Voor verkeer uit de richting Utrecht blijft de afrit open. Dit is een 
gedeeltelijke afsluiting. Dit heeft veel zienswijzen tot gevolg gehad, van insprekers die het 
met deze gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken niet eens zijn. De afrit 
Hoevelaken is afrit 14 op de A1.   
 
In deze paragraaf wordt eerst kort ingegaan op wat de afsluiting, zoals opgenomen in het 
(O)WAB, precies inhoudt. Vervolgens wordt nader ingegaan op de zienswijzen die zijn 
ingediend. Alle ingediende zienswijzen zijn zorgvuldig geanalyseerd. De verschillende 
bezwaren die in de zienswijzen naar voren komen, worden hieronder puntsgewijs 
besproken. Vervolgens worden de verschillende alternatieve voorstellen die in de 
zienswijzen zijn opgenomen beschreven.  
 
In het laatste deel van deze paragraaf worden de bezwaren die in de zienswijzen naar 
voren zijn gebracht, beantwoord. Hiervoor is ook het rapport “Belangenafweging 
gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” opgesteld. Dit rapport vormt een bijlage bij deze 
Nota van Antwoord. 
 

 
Historie van de aansluiting Hoevelaken vanaf 2000 
 
Er is bij de aansluiting Hoevelaken sprake van een bijzondere procedurele situatie. Het is 
geen nieuw onderwerp, het is al meermalen onderdeel geweest van bestuurlijke 
voornemens en procedures. Hierna wordt een korte indruk van de historie gegeven vanaf 
het jaar 2000.  
 
Uitgangspunt van het Spoedwetproject A28 Utrecht-Amersfoort is dat de aansluiting Hoevelaken 
gedeeltelijk, vanuit de richtingen Zwolle en Amsterdam, wordt afgesloten. Er resteert dan een ¾ 
aansluiting Hoevelaken. Dit uitgangspunt was gebaseerd op een indertijd met alle partijen afgesloten 
convenant (zie hierna) waarin afspraken waren gemaakt dat de aansluiting Hoevelaken op termijn 
geheel zou verdwijnen.  
 
Het afsluiten van de aansluiting Hoevelaken (A1) werd in 2000 opgenomen in het Convenant Vathorst, 
dat door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat en de regionale overheden is ondertekend 
in december 2000. Het Convenant had een formele doorlooptijd tot en met januari 2010. Het 
Convenant is niet verlengd. 
 
In december 2008 is de startnotitie knooppunt Hoevelaken verschenen. Deze startnotitie hoort bij 
het toekomstige Tracébesluit knooppunt Hoevelaken. In de startnotitie werd ook nog gewezen op het 
Convenant Vathorst, waarin staat dat de aansluiting dicht gaat. Maar in de startnotitie staat ook dat 
het alternatief Verbreden bekijkt of het mogelijk is de aansluiting Hoevelaken open te houden voor het 
verkeer van en naar het oosten (par. 5.4.3, blz. 35-36).  
 
In mei 2012 is voor het project knooppunt Hoevelaken tussen Rijk en Regio overeengekomen dat de 
oostkant van de aansluiting Hoevelaken (A1) openblijft. Bij de aanpassing van het knooppunt 
Hoevelaken blijven dus de op- en afritten van en naar Apeldoorn bestaan. Voor wat betreft het in 
stand houden van de toe- en afritten aan de westkant hangt het af van de wensen (en financiering) 
die de Regio in het project Hoevelaken inbrengt. Voor de duidelijkheid: in het A28-project Utrecht-
Amersfoort blijft de oostkant van de aansluiting Hoevelaken ook open.  
 
Het wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-Amersfoort heeft een relatie met het toekomstige Tracébesluit 
knooppunt Hoevelaken. De wegaanpassing tussen Leusden-Zuid tot en met Hoevelaken (plusstroken, 
dubbele verbindingsboog A28 zuid-A1 oost en aanpassen aansluiting Hoevelaken) is een tijdelijke 
oplossing. In het lange termijnproject knooppunt Hoevelaken zal daarvoor een permanente oplossing 
worden ontwikkeld. Het Ontwerp-Tracébesluit verschijnt naar verwachting in 2015 en het definitieve 
Tracébesluit verschijnt naar verwachting in 2016. In het Tracébesluit, dus in 2016, komt de 
definitieve oplossing voor de aansluiting Hoevelaken (A1).  
 
De daadwerkelijke bouwperiode van project knooppunt Hoevelaken is, na vergunningverlening, 
voorzien in de periode 2017 - 2020. Pas in die tijd is te verwachten dat aan de aansluiting 
Hoevelaken eventuele bouwwerkzaamheden worden verricht. 
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1. Maatregel voorgesteld in het WAB 
In het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit is het voornemen beschreven om de afrit 
Hoevelaken op de A1 vanuit twee richtingen af te sluiten: voor verkeer vanuit Zwolle (A28) 
en voor verkeer vanuit Amsterdam (A1). Dit betekent dat de afrit niet in zijn geheel zal 
verdwijnen, maar vanuit de genoemde richtingen niet meer toegankelijk zal zijn.  
 
Het afsluiten van de afrit Hoevelaken is opgenomen in artikel 1 lid 3 van het Ontwerp- 
Wegaanpassingsbesluit. Op kaart nr. C04-Te-113-ET.2 (nu ET3) is de gedeeltelijke 
afsluiting ingetekend. Daarover is in paragraaf 3.2 van de toelichting op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit beschreven dat de keuze voor het gedeeltelijk afsluiten van de afrit 
is gemaakt uit verkeersveiligheidsoverwegingen, met name omdat het verkeer dat vanuit 
de richtingen Amsterdam en Zwolle komt en de afrit Hoevelaken zou willen nemen, dan 3 
rijstroken zou moeten wisselen om de afrit te kunnen bereiken. Voor deze weefbewegingen 
is echter te weinig weglengte beschikbaar, omdat de aansluiting Hoevelaken op korte 
afstand van het knooppunt ligt. 
 
In de toelichting in paragraaf 3.2 van het WAB is de volgende toelichting gegeven op de 
verkeersveiligheid en de afsluiting van de afrit. 
 
“In het kader van het project A28 Utrecht-Amersfoort wordt de verbindingsboog vanuit de 
richting Utrecht naar de richting Apeldoorn verdubbeld omdat richting Apeldoorn veel 
autoverkeer wordt voorzien. Het verkeer dat vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle 
komt en de afrit Hoevelaken wil nemen, moet dan 3 rijstroken wisselen om de afrit te 
kunnen bereiken. Voor deze weefbewegingen is maar weinig weglengte beschikbaar, 
omdat de aansluiting Hoevelaken op korte afstand van het knooppunt ligt. Deze 
weefbewegingen in combinatie met een dergelijke korte lengte tussen het knooppunt en 
de afrit zal leiden tot een verkeersonveilige situatie die ook gevoelig is voor congestie. 
Daarom wordt het gebruik van de afrit Hoevelaken voor dit verkeer afgesloten. Vanuit de 
richtingen Utrecht en Apeldoorn kan de afrit Hoevelaken na de realisatie van de verbreding 
van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort wel gebruikt blijven. Een definitieve oplossing 
voor de aanpassing van knooppunt Hoevelaken (inclusief aansluiting Hoevelaken op de A1) 
maakt onderdeel uit van de planstudie Knooppunt Hoevelaken. De belangenafweging die 
aan deze gedeeltelijke afsluiting ten grondslag ligt, is opgenomen als bijlage bij de Nota 
van Antwoord.” 

 

2. Zienswijzen op afsluiting afrit Hoevelaken (A1)  
Verschillende particulieren, bedrijven, belangenorganisaties, een basisschool, alsmede   
provinciale en gemeentelijke overheden en raadsfracties van politieke partijen hebben een 
zienswijze ingediend tegen het voornemen om de afrit vanaf de A1 richting Hoevelaken 
(gedeeltelijk) af te sluiten. De zienswijzen zijn hoofdzakelijk afkomstig van insprekers uit 
Hoevelaken, maar ook door bewoners en bedrijven uit Hooglanderveen is een aantal 
zienswijzen ingediend tegen de gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken. Een groot 
aantal particulieren en bedrijven heeft daarbij gebruik gemaakt van een standaard-
zienswijze die is opgesteld door Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHBL).   

 

 

3. Belangenafweging aansluiting Hoevelaken  
Naar aanleiding van de vele zienswijzen heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu 
extra onderzoek laten verrichten naar aansluiting Hoevelaken (A1). Op basis hiervan is het 
rapport “Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” opgesteld. Het rapport 
is als bijlage bij deze Nota van Antwoord gevoegd.  
 
Het rapport “Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” geeft de 
beantwoording op de thema’s die als bezwaren in de zienswijzen naar voren zijn gebracht. 
Het betreft samengevat de volgende hoofdthema’s:  

• Verkeerskundige effecten 
• Bereikbaarheid  
• Verkeersveiligheid 
• Alternatieve oplossingen 
• Financiële gevolgen/waardevermindering 
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Het rapport sluit af met de belangenafweging en de conclusie voor de beslissing in het 
Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-Amersfoort over de afrit Hoevelaken.  
 
Bij wijze van samenvatting wordt hieronder een algemene weergave gegeven van de 
zienswijzen die betrekking hebben op de gedeeltelijke afsluiting van knooppunt 
Hoevelaken en van de belangenafweging. In hoofdstuk 5 wordt tevens de reactie per 
zienswijze gegeven.  

 

4. Welke belangen noemen insprekers in de zienswijzen? 
Insprekers betogen dat hun belangen door de (gedeeltelijke) afsluiting van de afrit 
Hoevelaken op verschillende manieren geraakt worden.  
 
1. Bereikbaarheid 
Veel particulieren wijzen erop dat zij in Hoevelaken zijn komen wonen vanwege de goede 
bereikbaarheid. Bedrijven hebben zich om dezelfde reden in Hoevelaken gevestigd. Of 
zitten er al van oudsher. Insprekers betogen dat het afsluiten van de afrit de bereikbaar-
heid van het dorp zal verslechteren. Gemeente Nijkerk stelt dat de aansluiting vooral 
belangrijk is voor de bereikbaarheid van Hoevelaken, Vathorst en bedrijventerrein De 
Wieken/ Vinkenhoef. Verkeer zal gebruik moeten maken van lokale wegen om het dorp te 
bereiken.  
 
Antwoord:  
Er is nader onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van onder meer Hoevelaken, 
Vathorst en bedrijventerrein De Wieken/Vinkenhoef. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
verbreding van de A28 en de gedeeltelijke afsluiting van afrit Hoevelaken leidt tot een 
betere doorstroming op de A28 en tot minder verkeer en dus een betere doorstroming op 
het onderliggend wegennet. Over het geheel zorgt de verbreding van de A28 en de 
gedeeltelijke afsluiting van afrit Hoevelaken voor kortere reistijden over het 

hoofdwegennet en het onderliggend wegennet. 

 
Vanwege de gedeeltelijke afsluiting van aansluiting Hoevelaken verandert de route voor 
verkeer richting Hoevelaken en de Wieken/ Vinkenhoef vanuit de richtingen Amsterdam 
(A1) en Zwolle (A28), doordat verkeer niet over het hoofdwegennet naar de afrit 
Hoevelaken kan rijden. Ten gevolge van het omrijden op die trajecten is  sprake van een 
extra reistijd van gemiddeld 4 tot 5 minuten ten opzichte van de referentiesituatie (de 
situatie zonder verbreding van de A28 en zonder gedeeltelijke afsluiting van de afrit). Zie 
voor een nadere toelichting § 2.2 van het rapport “Belangenafweging gedeeltelijke 
afsluiting afrit Hoevelaken”. 
 
2. Mogelijke alternatieve routes, na gedeeltelijke afsluiting, zijn niet geschikt 
Door bedrijven en inwoners van Hoevelaken worden 4 mogelijke alternatieve routes 
genoemd: 

1. Via de afslag Hogeweg vanaf de A28. Insprekers verwachten dan eerst op de A28 
in de file te moeten staan, omdat de A28 - met name het knooppunt - en de afrit 
Hogeweg niet op extra verkeer zijn berekend. Ook op het onderliggend wegennet 
wordt stagnatie verwacht, omdat de nieuwe Energieweg op zijn vroegst in 2014 
wordt gerealiseerd. Door de aanleg van de nieuwe Energieweg moet de 
doorstroming verbeteren. Er wordt genoemd dat de aanleg van deze weg als 
voorwaarde werd genoemd voor het afsluiten van de A1 op- en afritten bij 
Hoevelaken in het Convenant Vathorst.  

 
2. Het alternatief voor verkeer uit Amsterdam is de A1 afrit bij Amersfoort Noord te 

nemen, en dan van de ringweg van Vathorst en de nieuwe Hanzetunnel gebruik 
maken. Deze verbinding is volgens insprekers, vanwege de autoluwe opzet van dit 
gebied door ondermeer rotondes en drempels, geen geschikte verbindingsweg 
voor doorgaand verkeer. Ook staan er al dagelijks opstoppingen op de ringweg. De 
verwachting is dat Vathorst tijdens de spits vast zal staan door sluipverkeer.  

 
3. De afslag A28 Vathorst wordt ook genoemd als mogelijk alternatief. Probleem 

daarbij is volgens insprekers dat dit veel extra kilometers en reistijd betekent, veel 
rotondes die voor exceptionele transporten lastig te passeren zijn; en de route is 
niet berekend op zwaar verkeer, wat verhoging van risico op ongevallen met 
fietsers betekent. 
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4. A1 aansluiting A1-A30 Barneveld: veel extra kilometers, niet geschikt voor 
vrachtverkeer, verhoogd risico op ongevallen.  

 
Volgens insprekers zijn deze alternatieven niet geschikt. De capaciteit van de lokale wegen 
is onvoldoende voor extra verkeer als gevolg van het gedeeltelijk afsluiten van de afrit 
Hoevelaken. Pas als er goede alternatieven zijn, kan de afrit worden afgesloten. Er wordt 
genoemd dat het wegennet in Hooglanderveen overbelast zal worden door verkeer dat 
vanaf de A28 de afslag Hogeweg neemt, om zo naar Hoevelaken te rijden. Ook Achterveld 
en Stoutenburg verwachten te maken te krijgen met meer sluipverkeer als gevolg van de 
afsluiting. 
 
Antwoord:  
In het algemeen zorgt de verbreding van de A28 en de afsluiting van de afrit Hoevelaken 
voor een betere doorstroming op het hoofdwegennet en minder verkeer en een betere 
doorstroming op het onderliggende wegennet.  
 
Er is nader onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van onder meer Hoevelaken, 
Vathorst en bedrijventerrein De Wieken/Vinkenhoef na verbreding van de A28 en 
gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken. Daarbij is onderzoek gedaan naar welke 
alternatieve routes er ten gevolge van de gedeeltelijke afsluiting zullen worden genomen, 
welke omrijtijden deze alternatieve routes tot gevolg hebben en wat de consequenties voor 
de verkeersveiligheid kunnen zijn. De alternatieven leiden tot niet meer dan een extra 
reistijd van gemiddeld circa 4 tot 5 minuten ten opzichte van de referentiesituatie (de 
situatie zonder verbreding van de A28 en zonder gedeeltelijke afsluiting van de afrit). En 
op grond van onderzoek kan worden geconcludeerd dat de afsluiting van de afrit 
Hoevelaken geen verslechtering van de verkeersveiligheid op de onderzochte locaties zal 
opleveren. Het doel van de Spoedwet, het oplossen van knelpunten op het hoofdwegennet, 
wordt daarmee gehaald zonder dat sprake is van onaanvaardbare gevolgen op het 
onderliggend wegennet. Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 2 van het rapport 
“Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van 
Antwoord is gevoegd. 
 
In het Convenant Vathorst zijn afspraken gemaakt over het onderliggend wegennet bij 
knooppunt Hoevelaken, waaronder ook de aanleg van de Energieweg. Deze weg is de 
toekomstige doorgaande verbinding voor autoverkeer tussen de Hogeweg bij de A28 en de 
aansluiting op de A1 bij Hoevelaken. Op de plaats waar de Energieweg komt te liggen, ligt 
een gastransportleiding van de Gasunie, die deel uit maakt van het netwerk tussen 
Slochteren en Rotterdam. De Gasunie gaat deze gasleiding in het 3e  en 4e kwartaal van 
2012 omleggen. Daarna kan de Energieweg worden aangelegd. Het stukje Energieweg 
tussen Hogeweg en Wiekenweg is al gereed. De aanleg en openstelling van de overige 
delen van de Energieweg is voorzien in 2014 en 2015. Hierdoor ontstaat er een tijdelijke 
situatie in de periode tussen de vaststelling van het WAB en de openstelling van de 
Energieweg. In deze tijdelijke situatie zullen echter geen extra knelpunten ontstaan op het 
onderliggend wegennet, omdat in beide situaties (voor en na openstelling van de 
Energieweg) er sprake zal zijn van een heroriëntatie van de verkeersstromen op het 
onderliggend wegennet. Als gevolg van het WAB zal de totale verkeersbelasting in 2020 in 
de Wieken afnemen. Zolang de Energieweg niet is opengesteld, valt deze afname te 
verwachten op de huidige wegen. Voor de gevreesde stagnatie zoals die is genoemd door 
insprekers in de periode tot de openstelling van de Energieweg bestaat geen aanleiding. 
 
 
3. Meer geluid en luchtverontreiniging als gevolg van extra verkeer over lokale wegen 
Insprekers verwachten dat extra verkeer op het onderliggend wegennet zal zorgen voor 
een hogere geluidbelasting, en meer luchtverontreiniging. Er wordt genoemd dat dit niet in 
het OWAB is terug te vinden. Meer geluid en luchtverontreiniging hebben negatieve 
effecten op de gezondheid van omwonenden en schoolgaande kinderen.  
Insprekers zeggen onevenredig zwaar getroffen te worden: slechtere bereikbaarheid, 
toename van verkeer, toename fijnstof en lawaai.  
 
Antwoord:  
Op basis van een regionaal verkeersmodel (het Eemland-model) is nader bepaald op welke 
lokale wegvakken de intensiteiten naar verwachting zullen toenemen als gevolg van het 
project (inclusief de wijziging van de aansluiting Hoevelaken). Vervolgens is voor deze 
wegvakken nader beoordeeld of sprake is van een relevante toename van de 
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luchtverontreiniging en een relevante geluidstoename. Gebleken is dat ten gevolge van de 
verbreding van de A28, inclusief de verdubbeling van de verbindingsboog en de 
gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken, geen normoverschrijdingen van de 
concentraties voor de luchtkwaliteit zullen ontstaan in 2020 en dat geen sprake is van een 
relevante geluidtoename langs het onderliggend wegennet. Zie voor een nadere toelichting 
§ 2.2.4 en 2.2.5 van het rapport “ Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit 
Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van Antwoord is gevoegd. 
 
 
4. Gevolgen voor het onderliggend wegennet zijn onvoldoende onderzocht  
Insprekers merken op dat de consequenties voor het onderliggend wegennet en andere 
aansluitingen onvoldoende zijn onderzocht. Ook is onvoldoende onderzocht hoe negatieve 
gevolgen opgelost kunnen worden. Hoewel het argument van verkeersveiligheid op het 
snelwegennet niet ter discussie staat, is onvoldoende inzicht geboden in de effecten voor 
de doorstroming, de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de 
nabijgelegen gebieden. 
 

Antwoord:  
Met een regionaal model (het Eemland-model) is nader onderzocht wat de effecten zijn 
van de verbreding van de A28, de verdubbeling van de verbindingsboog tussen de A28 en 
de A1, en gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken op het onderliggend wegennet. 
Uit dit onderzoek blijkt dat over het geheel genomen sprake zal zijn van een verbetering 
van de verkeers-afwikkeling op het onderliggend wegennet. Over het geheel is sprake van 
kortere reistijden over het onderliggend wegennet.  
Vanwege de gedeeltelijke afsluiting van aansluiting Hoevelaken verandert de route voor 
verkeer richting Hoevelaken en de Wieken/ Vinkenhoef vanuit de richtingen Amsterdam 
(A1) en Zwolle (A28), maar dit omrijden leidt op die trajecten slechts tot een extra reistijd 
van gemiddeld circa 4 tot 5 minuten ten opzichte van de referentiesituatie (de situatie 
zonder verbreding van de A28 en zonder gedeeltelijke afsluiting van de afrit). De 
verkeersveiligheid neemt niet af, omdat de verkeersintensiteit vermindert danwel niet of 
nauwelijks toeneemt. Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 2.2.2 van het rapport 
“Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van 
Antwoord is gevoegd. 
 
Gebleken is verder dat ten aanzien van de leefbaarheid als gevolg van de verbreding van 
de A28, inclusief de verdubbeling van de verbindingsboog en de gedeeltelijke afsluiting van 
de afrit Hoevelaken, geen normoverschrijdingen van de concentraties zullen ontstaan in 
2020 en dat geen sprake is van een relevante geluidtoename langs het onderliggend 
wegennet. Zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 2 van het rapport “Belangenafweging 
gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van Antwoord is 
gevoegd. 
 
 
5. Provinciale, regionale en lokale belangen zijn niet in beeld gebracht 
Er wordt volgens insprekers voorbijgegaan aan provinciale, regionale en lokale belangen. 
Zorgvuldige besluitvorming kan alleen plaatsvinden als de gevolgen van het besluit zowel 
voldoende bekend als gewogen zijn. De plannen zijn op afstand gemaakt, door mensen die 
geen zicht hebben op de lokale situatie, en zonder rekening te houden met de inwoners 
van Hoevelaken. 
 
Enkele insprekers noemen dat het lijkt of aangrenzende plaatsen en regio’s extra 
bevoordeeld worden ten aanzien van bereikbaarheid. 
 
Antwoord:  
De provinciale, regionale en lokale belangen zijn wel zorgvuldig beoordeeld en gewogen. 
Bij die afweging is geen sprake geweest van een bevoordeling van bepaalde plaatsen of 
regio’s. Er is met een regionaal model nader onderzoek uitgevoerd naar de consequenties 
van de verbreding van de A28, inclusief de verdubbeling van de verbindingsboog en de 
gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken op het onderliggend wegennet. Hierbij is 
onderzocht hoe de doorstroming zal zijn op het onderliggend wegennet, over welke routes 
er zal worden omgereden en in hoeverre dit extra reistijden tot gevolg heeft. Er is tevens 
beoordeeld of er negatieve consequenties zijn voor de verkeersveiligheid, luchtkwaliteit of 
geluid. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake zal zijn van een verbetering van de 
verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet. Over het geheel zorgt het 
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voorkeursalternatief voor kortere reistijden over het onderliggend wegennet en er is geen 
sprake van een verslechtering van de verkeersveiligheid ten opzichte van de 
referentiesituatie in 2020.  
Gebleken is verder dat ten gevolge van de verbreding van de A28, inclusief de 
verdubbeling van de verbindingsboog en de gedeeltelijke afsluiting van de afrit 
Hoevelaken, geen normoverschrijdingen van de concentraties zullen ontstaan in 2020 en 
dat geen sprake is van een relevante geluidtoename langs het onderliggend wegennet. Zie 
voor een nadere toelichting hoofdstuk 2 van het rapport “Belangenafweging gedeeltelijke 
afsluiting afrit Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van Antwoord is gevoegd. 
 
 

6. Onderliggend wegennet gevaarlijker door meer verkeer 
Ook verwachten de insprekers meer onveilige verkeerssituaties als gevolg van meer 
verkeer, en daardoor meer verkeersslachtoffers.  
Er wordt verwezen naar bijlage 5.1 (MER-deelrapport verkeersveiligheid) van het OWAB, 
waarin wordt aangegeven dat: “de risicocijfers op het onderliggend wegennet veelal hoger 
zijn dan die op het hoofdwegennet. Een sterke daling van de verkeersprestatie op het 
onderliggend wegennet heeft daarom een gunstig effect op het totaal aantal ernstige 
ongevallen.” Het is volgens inspreker SHBL duidelijk te zien dat het aantal doden op het 
onderliggend wegennet stijgt.  
 
Veel insprekers noemen dat de situatie voor schoolgaande kinderen gevaarlijker wordt, 
mede omdat ze verwachten dat het verkeer door de wijk gaat sluipen. Specifiek wordt de 
St. Jozefschool in Hooglanderveen genoemd.  
 
Gemeente Leusden maakt zich zorgen over de veiligheid op buitenwegen in Leusden, met 
name de Hessenweg – Asschatterweg.  
 
Antwoord:  
Op het onderliggend wegennet verbetert de verkeersveiligheid omdat er op de meeste 
wegvlakken minder verkeer rijdt. De toename van het verkeer op de Hessenweg is 
beperkt. Op de Aschatterweg is zelfs sprake van een intensiteitafname. De 
verkeersveiligheid zal hier dus niet afnemen. Bij de Buitenveldseweg (St. Jozefschool) is 
geen sprake van een intensiteittoename, zodat ook hier de verkeersveiligheid niet 
verandert. Zie voor een nadere toelichting § 2.2.2 van het rapport “Belangenafweging 
gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van Antwoord is 
gevoegd. 
 
 
7. Waardedaling woning als gevolg van slechtere bereikbaarheid en verslechtering 
vestigingsklimaat en schade bedrijven/particulieren en hogere brandstofkosten door 
omrijden 
Insprekers vrezen dat het afsluiten van de afrit een negatief effect zal hebben op de 
waarde van woningen, en dat woningen moeilijker verkoopbaar worden. Particulieren en 
bedrijven vrezen verder dat de afsluiting gevolgen heeft op het vestigingsklimaat voor 
bedrijven. Het afsluiten van de afrit zorgt voor verslechterde bereikbaarheid van bedrijven 
voor leveranciers, voor klanten en door werknemers. Verder moeten mensen door de  
afsluiting omrijden, en hebben daardoor hogere kosten voor brandstof.  
Bedrijven vrezen daarnaast minder bezocht te worden door klanten als gevolg van 
afnemende bereikbaarheid. Hierdoor zullen bedrijven volgens insprekers financiële schade 
oplopen. In de standaard zienswijze wordt genoemd dat er nergens blijkt dat er een 
afweging heeft plaatsgevonden waarbij de belangen van bedrijven in Hoevelaken zijn 
gekwantificeerd en afgewogen tegen andere belangen. Er wordt op gewezen dat 
ondernemers verplichtingen zijn aangegaan voor meerdere jaren, er is nu angst voor 
schade. De vraag wordt gesteld wie de schade betaalt.  
 
Antwoord: 
De maatregelen uit het WAB hebben positieve effecten op de doorstroming van het 
verkeer. De maatregelen leiden tot een goede verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet 
en in zijn algemeenheid tot een vermindering van het (sluip) verkeer op het onderliggend 
wegennet. De maatregelen hebben geen verslechtering van de verkeersveiligheid tot 
gevolg. Verder is er geen sprake van een relevante toename van geluid of van 
overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit.  
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De negatieve effecten van de verbreding van de A28 en het gedeeltelijk afsluiten van de 
afrit Hoevelaken zijn beperkt. Er zullen slechts een paar routes op het onderliggend 
wegennet drukker zijn dan in de alternatieven, doordat verkeer niet over het 
hoofdwegennet naar de afrit Hoevelaken kan rijden. De gemiddelde omrijtijd op deze 
routes bedraagt circa 4 tot 5 minuten. 
 
De negatieve effecten van de verbreding van de A28 en het gedeeltelijk afsluiten van de 
afrit Hoevelaken zijn dan ook niet zodanig groot dat hiertoe in het wegaanpassingsbesluit, 
vanwege  eventuele financiële schade voor bewoners en bedrijven, in alle redelijkheid niet 
kan worden besloten.  
 
Indien insprekers van mening zijn dat er als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit A28 
en/of de uitvoeringsbesluiten sprake is van waardevermindering van de woningen of 
waardevermindering van bedrijfspanden of dat er anderszins sprake is van benadeling,  
kan een verzoek tot nadeelcompensatie worden ingediend. Dit is aangegeven in de tekst 
van het Wegaanpassingsbesluit. Ook in het thematische gedeelte van de Nota van 
Antwoord in paragraaf 4.4 “Gevolgen voor eigendom” is daar nader op ingegaan. Zie 
verder ook § 2.2.6. van het rapport “ Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit 
Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van Antwoord is gevoegd. 
 
 
8. Verkeerskundige noodzaak verdubbeling verbindingsboog onvoldoende onderbouwd  
Ook stellen insprekers dat het afsluiten van de afrit Hoevelaken onvoldoende is 
onderbouwd in het OWAB. Zo wordt er genoemd dat de noodzaak van verdubbeling van de 
verbindingsboog tussen de A28 en A1 niet duidelijk is aangetoond. De bewering dat er 
‘veel verkeer richting Apeldoorn zal zijn’, zoals genoemd wordt in het OWAB, wordt niet 
verder toegelicht.  
 
In de zienswijze van Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar wordt gezegd: 
“er is geen onderbouwende informatie van verkeerscijfers die de directe noodzaak in 2012 
van een tweebaans verbindingsweg A28 Zuid/A1 Oost aangeven. Alleen op toekomst 
prognoses voor 2022 uit andere informatiebronnen lijkt een tweebaan oplossing gewenst. 
Het betreft hier dus een tijdelijke voorziening terwijl er in het project knooppunt 
Hoevelaken definitieve besluiten genomen zullen worden ten aanzien van de op- en 
afritten bij Hoevelaken waarvan de uitvoering in 2020 moet zijn gerealiseerd.” 
 
Gemeente Leusden stelt ook dat op basis van de huidige verkeerscijfers een verdubbeling 
van de verbindingsboog niet nodig is. De verdubbeling lijkt enkel ingegeven door een hoge 
waarde uit het verkeersmodel, waarbij nog geen rekening is gehouden met de 
voorkeursvariant van planstudie Knooppunt Hoevelaken.  
 
Volgens Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHBL) is er geen onderbouwende 
informatie dat de noodzaak aantoont dat het vroegtijdig invoegen van het beperkte 
aanbod A28 verkeer uit richting Zwolle naar A1 richting Apeldoorn op de A1 hoofdrijbaan 
noodzakelijk is.” De stichting noemt dat het aanbod in de huidige opzet van de A1 
parallelweg geen problemen vormt. Daarnaast valt het de stichting op dat het verkeer op 
de A1 parallelbaan voordat het op de A1 hoofdstroom invoegt wel tot 1 rijstrook wordt 
samengevoegd.  
 
Zonder deze onderbouwing is de afweging voor de gedeeltelijke afsluiting van de afrit 
Hoevelaken volgens insprekers onzorgvuldig. 
 
Antwoord: 
De capaciteit van de enkele verbindingsboog is circa 1.500 motorvoertuigen per uur.  
 
Uit visuele tellingen in 2006 is gebleken dat de intensiteit op de verbindingsboog in de 
spits varieert tussen 1000 en 1.500 motorvoertuigen per uur. Indien de bestaande 
intensiteit wordt doorgerekend voor 2012 (autonome groei) blijkt dat de verbindingsboog 
tot 2012 voldoende capaciteit heeft (de avondspitsintensiteit is dan 1.480 motorvoertuigen 
per uur). Hetzelfde blijkt uit recente telgegevens van februari 2012 op basis van een nieuw 
MTR (Maandelijks Telpunt Registratie) telpunt. Uit de MTR-cijfers blijkt dat in de 
avondspits de intensiteit varieert van 1470-1510 motorvoertuigen per uur. Ook uit deze 
waarden blijkt dat de capaciteit van de enkele verbindingsboog op dit moment al bereikt 
is. 
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Verbreding van de A28 zorgt bovendien voor een hogere verkeersintensiteit. De intensiteit 
op de boog zal na verbreding van de A28 met ongeveer 57% toenemen (van 1.750 
motorvoertuigen per uur in de avondspits direct na verbreding naar 2.750 motorvoertuigen 
per uur in de avondspits in 2020). Bij verbreding van de A28 zal de verbindingsboog dan 
ook direct een capaciteitstekort hebben. 
 
De A28 kan niet worden verbreed zonder ook de verbindingsboog te verdubbelen. Immers, 
indien de verbindingsboog niet zou worden verdubbeld zou na verbreding direct een 
capaciteitsprobleem ontstaan in de verbindingsboog, wat terugslaat op de A28. Het doel 
van de Spoedwet, te weten het tegengaan van files op het hoofdwegennet, zal daarmee 
niet worden gehaald. Zie verder ook § 2.1 van het rapport “Belangenafweging 
gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van Antwoord is 
gevoegd. 
 
 
9. Huidige afrit is verkeerskundig nuttig 
Gemeente Nijkerk en Leusden stellen dat inwoners en bedrijven van Hoevelaken 
hoofdzakelijk georiënteerd zijn op regio Amsterdam. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de 
helft van de circa 6200 motorvoertuigen die per weekdag gemiddeld gebruik maakten van 
de afrit uit de richtingen Amsterdam en Zwolle kwamen. De gemeente stelt dat de 
belangrijkste afrit dus dreigt te vervallen.  
 
Gemeente Nijkerk verwijst naar de in het kader van planstudie Knooppunt Hoevelaken 
uitgevoerde verkeersstudies om te stellen dat de afrit verkeerskundig nuttig is.  
 
Antwoord: 
In het algemeen zorgt de verbreding van de A28 en de afsluiting van de afrit Hoevelaken 
voor een betere doorstroming op het hoofdwegennet en minder verkeer en een betere 
doorstroming op het onderliggende wegennet.  
 
Er is nader onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van onder meer Hoevelaken, 
Vathorst en bedrijventerrein De Wieken/Vinkenhoef na verbreding van de A28 en 
gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken. Daarbij is onderzoek gedaan naar welke 
alternatieve routes er ten gevolge van de afsluiting zullen worden genomen en welke 
omrijtijden deze alternatieve routes tot gevolg hebben. De alternatieve routes leiden 
slechts tot een extra reistijd van gemiddeld circa 4 tot 5 minuten ten opzichte van de 
referentiesituatie (de situatie zonder verbreding van de A28 en zonder gedeeltelijke 
afsluiting van de afrit). Zie voor een nadere toelichting § 2.2 van het rapport 
“Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van 
Antwoord is gevoegd. 
 
 
10. Beslissing over afsluiting uitstellen tot planstudie Hoevelaken 
Insprekers stellen verder dat de maatregelen die in het OWAB A28 Utrecht – Amersfoort 
staan beschreven slechts tijdelijk zijn, en dat zware beslissingen als de afsluiting van de 
afrit uitgesteld moeten worden naar de planstudie voor knooppunt Hoevelaken.  
Insprekers hebben het idee dat er vooruitgelopen wordt op de reconstructie van het 
knooppunt, en dat er geen maatregelen genomen moeten worden die door uitwerking van 
de planstudie knooppunt Hoevelaken mogelijk weer teniet gedaan worden. Er wordt ook 
door een inspreker gezegd dat deze afsluiting gezien kan worden als een salamitactiek van 
de minister om burgers bij de planstudie van knooppunt Hoevelaken te confronteren met 
voldongen feiten.  
 
Door Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar wordt gesteld dat de uitspraken van de 
minister over het voornemen afrit 14 (Hoevelaken) af te sluiten naar aanleiding van 
kamervragen van de heer Slob voorbarig zijn en in strijd met de wet. Ook wordt de 
minister geciteerd: “in het BO MIRT van november 2009 is door regio en rijk afgesproken 
dat in de 2e fase van de planstudie knooppunt Hoevelaken onderzocht zal worden of de 
aansluiting Hoevelaken behouden kan blijven. Uit dat onderzoek blijken de gegevens 
waarop ik mijn standpunt heb gebaseerd.” De stichting stelt dat de 2e fase nog niet bereikt 
is, en dat uit onderzoeken van 2 onafhankelijke ingenieursbureaus in opdracht van RWS 
blijkt dat “de aansluiting Hoevelaken vooral belangrijk is voor de bereikbaarheid van 
Hoevelaken en Vathorst (o.a. reistijdwinst) en de verbetering van de leefbaarheid op het 
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onderliggend wegennet nabij de A28 en de A1.” In het project Knooppunt Hoevelaken zijn 
door de SHBL twee voorstellen aangedragen voor het openhouden van afrit 14 die zonder 
veel extra kosten kunnen worden gerealiseerd. Deze oplossingen moeten eerst worden 
bestudeerd voordat een beslissing wordt genomen.  
 
Ook de gemeenten Nijkerk, Amersfoort en Leusden pleiten voor het volledig openhouden 
van de aansluiting, en zijn van mening dat het deels afsluiten van de aansluiting onnodig 
vooruitloopt op de definitieve beslissing die in planstudie Knooppunt Hoevelaken wordt 
genomen.  
 
Antwoord: 
Het wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-Amersfoort heeft een relatie met het toekomstige 
Tracébesluit knooppunt Hoevelaken. De wegaanpassing tussen Leusden-Zuid tot en met 
Hoevelaken (plusstroken, dubbele verbindingsboog A28 zuid-A1 oost en aanpassen 
aansluiting Hoevelaken) is een tijdelijke oplossing. In het lange termijnproject knooppunt 
Hoevelaken zal daarvoor een permanente oplossing worden ontwikkeld. Het Ontwerp-
Tracébesluit verschijnt naar verwachting in 2015 en het definitieve Tracébesluit verschijnt 
naar verwachting in 2016. In het Tracébesluit, dus in 2016, komt de definitieve oplossing 
voor de aansluiting Hoevelaken (A1).  
In mei 2012 is voor het project knooppunt Hoevelaken tussen Rijk en Regio 
overeengekomen dat de Oostelijke aansluiting van de aansluiting Hoevelaken (A1) 
openblijft. Bij de aanpassing van het knooppunt Hoevelaken blijven dus de op- en afritten 
van en naar Apeldoorn bestaan. Voor wat betreft het in stand houden van de toe- en 
afritten aan de westkant hangt het af van de wensen (en financiering) die de Regio in het 
project Hoevelaken inbrengt. In het A28 project Utrecht-Amersfoort blijft de oostelijke 
aansluiting Hoevelaken ook open.  
De afsluiting van de westelijke afrit Hoevelaken voor verkeer vanuit Zwolle (A28) en voor 
verkeer vanuit Amsterdam (A1) betekent niet dat de afrit in zijn geheel zal verdwijnen, 
maar dat deze afrit vanuit de genoemde richtingen niet meer toegankelijk zal zijn. In het 
kader van het lange termijnproject knooppunt Hoevelaken zal een permanente oplossing 
worden ontwikkeld. 
 
 
11. Kapitaalvernietiging door tijdelijke maatregel 
Insprekers noemen ook dat deze voorstellen een besparing op zullen leveren. Als de afrit 
nu wordt aangepast, en vervolgens de reconstructie van het knooppunt plaats moet 
vinden, dan leidt dit tot kapitaalvernietiging. Omdat knooppunt Hoevelaken al een budget 
tekort heeft, moet dit worden vermeden.  
 
Antwoord: 
In mei 2012 is voor het project knooppunt Hoevelaken tussen Rijk en Regio 
overeengekomen dat de oostkant van de aansluiting Hoevelaken (A1) openblijft. Bij de 
aanpassing van het knooppunt Hoevelaken blijven dus de op- en afritten van en naar 
Apeldoorn bestaan. Voor wat betreft het in stand houden van de toe- en afritten aan de 
westkant hangt het af van de wensen (en financiering) die de Regio in het project 
Hoevelaken inbrengt. In het A28 project Utrecht-Amersfoort blijft de oostelijke aansluiting 
van de aansluiting Hoevelaken ook open. 
 
 
12. Bereikbaarheid voor hulpdiensten  
Insprekers noemen dat slechtere bereikbaarheid het voor de hulpdiensten onmogelijk 
maakt om op tijd te zijn bij calamiteiten. 
 
Antwoord: 
De gedeeltelijke afsluiting van aansluiting Hoevelaken vanuit de richtingen Amsterdam 
(A1) en Zwolle (A28), is besproken met de hulpdiensten. De hulpdiensten hebben 
aangegeven dat het van belang is dat locaties rond het knooppunt van meerdere kanten 
bereikbaar zijn. De aanrijroute van ambulances is vanuit de richting Barneveld (het 
oosten). Vanuit deze richting blijft de aansluiting afrit Hoevelaken bestaan zodat het 
voorkeursalternatief op de bereikbaarheid van ambulances geen negatief effect heeft. Door 
overige hulpdiensten (brandweer en politie) wordt in de huidige situatie al hoofdzakelijk 
gebruik gemaakt van het onderliggend wegennet. De gebruikelijke aanrijroutes van de 
ambulancediensten, brandweer en politie naar woningen en bedrijven in Hoevelaken en op 
bedrijventerrein Wieken- Vinkenhoef worden dus niet negatief beïnvloed door de korte 
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termijnoplossing, de gedeeltelijke afsluiting vanuit de richtingen Amsterdam (A1) en 
Zwolle (A28). Zie voor een nadere toelichting § 2.2.3 van het rapport “Belangenafweging 
gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” dat als bijlage bij de Nota van Antwoord is 
gevoegd. 
 
5. Voorstellen voor ontwerpwijzigingen in de zienswijzen  
Insprekers zijn van mening dat er een heroverweging van de afweging over de aansluiting 
Hoevelaken moet plaatsvinden. In de standaardzienswijze opgesteld door Stichting 
Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar, die door veel particulieren en bedrijven is gebruikt, 
worden de volgende oplossingen voorgesteld: 
 
1. Handhaaf de huidige situatie op het Klaverblad Hoevelaken ten aanzien van verkeer van 
A28 Noord naar A1 Oost omdat er geen noodzaak is aangetoond tot wijziging; (onderdeel 
van standaardreactie). 
 
2. Laat verkeer op de verbindingsboog van de A28 vanuit Utrecht naar de A1 richting 
Apeldoorn tot één baan samenvoegen (weven) zoals op vele plaatsen in Nederland 
plaatsvindt. De noodzaak voor een tweebaans verbinding is onvoldoende onderbouwd, 
volgens insprekers is er sinds de opening van de spitsstrook geen doorstromingsprobleem 
meer op de verbindingsboog (onderdeel van standaard reactie).  
 
Gemeente Nijkerk voegt toe dat dit onder andere gebeurt bij de verbindingsboog van de 
A30 richting A12 Arnhem bij knooppunt Maanderbroek, en bij knooppunt 
Watergraafsmeer, waarbij verkeer komende vanaf de A1 dat via de A10 naar het noorden 
wil rijden op drukke momenten de rijstrook dynamisch wordt afgekruist in verband met de 
korte invoegstrook op de A1.  
 
Ook de volgende oplossingen worden in de overige zienswijzen genoemd: 
- De gehele op- en afrit nummer 14 van de A1 zou in oostelijke richting geplaatst 

kunnen worden. Het verkeer kan dan via het huidige Rijkswaterstaatterrein 
afgewikkeld worden. Hierdoor kunnen eerst de verkeersstromen A28 Utrecht – 
Apeldoorn, A1 Amsterdam – Hoevelaken, A28-A1 Zwolle – Apeldoorn samenkomen om 
daarna een deel van het verkeer te kunnen afwikkelen richting de afrit 14 Hoevelaken 
A1 zuid. Dit heeft ook het voordeel dat het verkeer van de oprit 14 Hoevelaken A1 zuid 
zich verder vanaf het knooppunt in het verkeer richting Apeldoorn voegt.  

- Verplaats de afrit ongeveer 1 km richting Apeldoorn zodat de afrit een extra functie 
krijgt, en niet op dezelfde plaats Hoevelaken binnenkomt als de A28, en niet in het 
knooppunt zit.  

- Latere openstelling extra rijstrook verbindingsboog: pas als er een oplossing is voor de 
bereikbaarheidsproblemen. 

- Verplaatsing van de aansluiting naar het viaduct ter hoogte van de Stoutenburgerlaan. 
Hiermee kan ook geanticipeerd worden op de aanpassing van het knooppunt. 

- Volgens SHBL suggereert de tekst in het OWAB een ingewikkelde manoeuvre. De 
manoeuvre kan ook eenvoudiger geformuleerd worden: verkeer komende uit 
Amsterdam moet daarom 2 rijstroken naar rechts in plaats van 1. 

 
De Kamer van Koophandel vraagt om het bedrijfsleven te betrekken bij een mogelijke 
alternatieve oplossing om te komen tot slimme en mogelijk ook goedkopere oplossingen.  
 
Alternatief voorstel SHB&L 

- Splits de (zuidelijke) A1 parallelbaan van de afslag van de A1 West – A28 Noord in 
een linkerbaan voor verkeer naar de A1 Oost en een rechterbaan voor verkeer 
naar de afrit Hoevelaken. 

- Verkeer op de linkerbaan kan dan ter hoogte van de invoeger A28 Zuid – A1 Oost 
op de hoofdrijbaan worden geleid. 

- Verkeer op de rechterbaan kan dan weven met het verkeer A28 Zuid – A1 Oost dat 
in de verbindingsboog is samengevoegd tot één rijstrook. 

 
Antwoord: 
Op het traject tussen km 17,3 en 46,5 van de A28 (Leusden-Zuid - knooppunt 
Hoevelaken) worden in overeenstemming met de Spoedwet extra rijstroken (tussen 
Utrecht en Leusden-Zuid) en plus- en weefstroken (tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken) 
aangelegd. De verbindingsboog A28 Zuid – A1 Oost in het knooppunt Hoevelaken valt 
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binnen dit traject. In de verbindingsboog wordt een extra rijstrook aangelegd. Dit is 
beschreven in paragraaf 2.2 en hoofdstuk 3 van het (O)WAB. 
 
Ten gevolge van de verdubbeling van de verbindingsboog A28 Zuid – A1 Oost zal een 
complex asymmetrisch weefvlak ontstaan. Na de verdubbeling voegen twee rijstroken van 
de verbindingsboog vanuit de richting van de A28 in op de zuidelijke parallelbaan van de 
A1. Dit betekent dat het verkeer dat vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle de afrit wil 
bereiken, rijstrookwisselingen over twee stroken zou moeten uitvoeren om daarna de afrit 
te kunnen bereiken. 
 
Om deze rijstrookwisselingen veilig te kunnen uitvoeren is een bepaalde weefvaklengte 
vereist. In de Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA) zijn standaardwaarden 
opgenomen voor weefvakken. De overheid dient zich bij het ontwerpen van autosnelwegen 
te houden aan deze ontwerprichtlijn.  
 
Op grond van de NOA dient de lengte van een asymmetrisch weefvak met twee 
hoofdbanen en twee toeleidende banen, bij een ontwerpsnelheid van 100 km/u 625 meter 
te zijn. De beschikbare lengte van het weefvak bedraagt echter 350 meter. Vanuit 
verkeersveiligheidsoogpunt is de beschikbare lengte van het weefvak te kort om 
voertuigen vanaf de rijbaan in het knooppunt in de gelegenheid te stellen de afrit te 
bereiken.  
 
Er is beoordeeld of bij een snelheid van 80 km/uur de afrit volledig bereikbaar kan blijven.  
Echter, indien uitgegaan wordt van een snelheid van 80 km/uur is de minimaal benodigde 
weefvaklengte 500 meter. Omdat de beschikbare lengte van het weefvak 350 meter 
bedraagt, is de beschikbare lengte van het weefvak ook bij een ontwerpsnelheid vaan 80 
km/uur te kort om voertuigen vanaf de rijbaan in het knooppunt in de gelegenheid te 
stellen de afrit te bereiken. De weefbewegingen in combinatie met een dergelijke korte 
lengte tussen het knooppunt en de afrit zal leiden tot een verkeersonveilige situatie.  
 
De A28 kan verder niet worden verbreed zonder ook de verbindingsboog te verdubbelen. 
Immers, indien de verbindingsboog niet zou worden verdubbeld zou na de verbreding 
direct een capaciteitsprobleem ontstaan in de verbindingsboog, wat terugslaat op de A28. 
Het doel van de Spoedwet, te weten het tegengaan van files op het hoofdwegennet, zal 
daarmee niet worden gehaald. Zie verder ook § 2.1. van het rapport “Belangenafweging 
gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” dat is bijlage bij de Nota van Antwoord is 
gevoegd.  
 
Een dynamisch systeem zoals genoemd door gemeente Nijkerk zou in dit geval inhouden 
dat de linkerrijstrook van de verbindingsboog en de rijstrook vanuit Amsterdam dynamsich 
worden gecombineerd. Hierbij blijft er altijd sprake van een probleem, dat er nog 1 
rijstrook "overgestoken" moet worden om op de afrit na de verbindingsboog te komen. 
Hiervoor is om dezelfde reden als hierboven staat onvoldoende lengte op het wegvlak, om 
deze oversteek veilig te kunnen maken. De benodigde lengte voor de uitvoegstrook van de 
afrit bij het meest gunstige wegontwerp voor de dynamische openstelling komt naar 
inschatting neer op 450 meter. De feitelijk beschikbare lengte is echter 350 meter. 
Bovendien moet bij het dynamische systeem voorafgaand aan het het 
knooppunt (stroomopwaarts) de bewegwijzering eveneens dynamisch worden gemaakt. De 
weggebruiker moet namelijk kunnen weten of hij de A1 of de A28 moet volgen om op de 
afrit te kunnen komen. Ook op de verbindingsboog vanaf de A28 moeten daarvoor 
dynamische borden komen. Dit is een complexe situatie voor de weggebruiker die de 
verkeersveiligheid niet ten goede komt. Het dynamisch gebruik van de rijstrook kan tot 
verwarring leiden omdat de weggebruiker dit zelden tegenkomt. Dit maakt een dynamisch 
ontwerp van de weg onwenselijk. 
 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn de in de zienswijzen naar voren 
gebrachte alternatieven tevens nader onderzocht door de alternatieven te vergelijken met 
het voorkeursalternatief A28 zoals voorzien in het OWAB, waarbij de verbindingsboog A28 
Zuid – A1 Oost twee rijstroken heeft, maar de aansluiting Hoevelaken niet bereikbaar is 
voor verkeer vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle. Vanuit andere richtingen is de 
aansluiting nog wel bereikbaar. De in de zienswijzen naar voren gebrachte alternatieven 
kunnen als volgt worden samengevat.  
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1. Het niet verbreden van de verbindingsboog (‘alternatief enkele verbindingsboog’); 
2. Een splitsing van de zuidelijke parallelbaan van de A1, waarbij van de twee 

rijstroken er één naar de hoofdrijbaan van de A1 gaat en één naar de afrit 
Hoevelaken. Overigens wordt ook in dit alternatief de verbindingsboog niet 
verdubbeld vanuit oogpunt van verkeersveiligheid (‘alternatief gesplitste 
parallelbaan’); 

3. Het afkruisen van de boog: in dit alternatief wordt de verbindingsboog verdubbeld 
maar voor de samenvoeging met de zuidelijke parallelbaan van de A1 weer 
teruggebracht tot één strook (‘alternatief afkruising boog’); 

4. Het verdubbelen van de verbindingsboog en het verschuiven van de zuidelijke afrit 
van de aansluiting Hoevelaken naar het Oosten (‘alternatief verschoven afrit’). 

 
Deze vier alternatieven zijn in twee categorieën te verdelen: alternatieven met een enkele 
boog (de alternatieven onder punt 1 tot en met 3) en alternatieven met een dubbele boog 
(alternatief 4). 
 
Uit het nader uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de drie alternatieven met een enkele 
verbindingsboog op vrijwel alle aspecten negatief scoren ten opzichte van het 
voorkeursalternatief. Het alternatief ‘verschoven afrit’ scoort verkeerskundig vrijwel gelijk 
aan het voorkeursalternatief. Dit alternatief heeft wel iets meer voertuigverliesuren dan 
het voorkeursalternatief. Daarnaast heeft de alternatief ‘verschoven afrit’ als nadeel dat er 
een niet logische situatie ontstaat waarbij verkeer eerst te maken krijgt met een invoeger 
en daarna pas met een uitvoeger. Dit levert een relatief druk wegvak op, doordat er al 
verkeer bijkomt voordat er verkeer bij de afrit de snelweg af kan. Het alternatief 
“verschoven afrit” scoort dan ook minder goed op een kwalitatieve veiligheidsbeoordeling 
van het ontwerp. Bovendien is dit alternatief kostbaar. De extra kosten voor dit alternatief 
bedragen naar schatting 1 miljoen euro, exclusief de kosten voor grondaankoop en de 
kosten voor de bij dit alternatief noodzakelijke aanpassingen van het onderliggend 
wegennet. Nu de effecten van dit alternatief in het kader van het WAB niet positiever zijn 
dan de effecten van het voorkeursalternatief is er geen aanleiding voor het alternatief 
‘verschoven afrit’ te kiezen. Zie voor een nadere toelichting § 1.2, § 2.3 en de bijlage van 
het rapport “Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” dat als bijlage bij 
deze Nota van Antwoord is gevoegd. 
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4.4  Gevolgen voor eigendom 
 
 

 

 

Grondverwerving en onteigening 

Voor de aanpassing aan de A28 zijn geen gronden benodigd van particuliere eigenaren, 
omdat de wegaanpassing grotendeels op rijksgrond gerealiseerd kan worden. Wel moet er 
grond gebruikt worden van gemeente Amersfoort. Het gebruik van deze grond wordt 
geregeld in een bestuursovereenkomst.  
 

 

Bouw- en gewassenschade 

 
Werkzaamheden 
De plannen voor de werkzaamheden aan de A28 worden zo opgesteld dat de kans op 
schade aan zaken en/of personen in de omgeving zo klein mogelijk is. Rijkswaterstaat stelt 
vóór het begin van de werkzaamheden een zogenaamd invloedsgebied vast. Binnen dit 
gebied is het mogelijk dat, door werkzaamheden aan de A28, schade wordt veroorzaakt 
aan bebouwingen en/of gewassen. Alle bebouwingen en/of gewassen binnen dit gebied 
zullen vóór aanvang van de werkzaamheden aan de A28 worden 'opgenomen' door een 
onafhankelijk bureau (de zogeheten “nulmeting”). De staat van deze bebouwingen en/of 
gewassen zal in een rapport worden omschreven. Dit opnamerapport bevat onder andere 
foto’s en meetgegevens. Het opnamerapport is een belangrijke onderbouwing bij het 
vaststellen of de schade een gevolg is van de werkzaamheden aan de A28, of niet.  
 
Schade  
Indien er schade ontstaat aan bebouwingen en/of gewassen als gevolg van de 
werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van de A28 Utrecht - 
Amersfoort, spreekt men respectievelijk over “bouwschade” en “gewassenschade”.  
Indien er bouwschade ontstaat aan bebouwingen en/of gewassen welke zich binnen het 
zojuist genoemde invloedsgebied bevinden, kan de benadeelde een schadeclaim indienen. 
Dit vindt doorgaans plaats middels een procedure bij de burgerlijk rechter. Naar aanleiding 
van de aansprakelijkstelling zal een aanvullende bouwkundige inspectie worden 
uitgevoerd. Als gevolg van deze bouwkundige inspectie zal door onafhankelijke 
deskundigen een advies uitgebracht worden, en zal de hoogte van de schade worden 
vastgesteld. Uiteraard heeft de benadeelde een mogelijkheid om op eigen kosten een 
contra-expertise te laten uitvoeren. 
 

 

Nadeelcompensatie  

 
Werkzaamheden 
Tijdens de uitvoering van de aanpassingen die in het Wegaanpassingsbesluit beschreven 
staan zal geprobeerd worden de hinder zoveel mogelijk te beperken. Toch zouden 
particulieren, bedrijven en organisaties schade kunnen ondervinden van de 
werkzaamheden. Als deze schade onevenredig groot is, niet op een andere manier te 
verhalen is en aan zekere voorwaarden wordt voldaan, kan de belanghebbende in 
aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de Spoedwet wegverbreding. Ter 
invulling hiervan is in het Wegaanpassingsbesluit aangegeven dat hiervoor de Regeling 
Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 van toepassing is. 
 
Waardevermindering 
Mocht u van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw woning of dat u 
anderszins benadeeld wordt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit en/of de 
bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie indienen 
bij Rijkswaterstaat Utrecht. U kunt dit verzoek indienen vanaf het moment dat het 
Wegaanpassingsbesluit door de Minister van Infrastructuur en Milieu is vastgesteld. Het 
besluit is vastgesteld in november 2012. 
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Beslissing op verzoek 
De Minister van Infrastructuur en Milieu zal een beslissing over schadevergoeding niet 
eerder nemen dan nadat het Wegaanpassingsbesluit onherroepelijk is geworden. Naar 
verwachting zal het Wegaanpassingsbesluit onherroepelijk worden in de tweede helft van 
2013. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient namelijk eerst 
eventuele ingekomen beroepschriften te behandelen en uitspraak te doen. 
 
Informatie  
Informatie over het indienen van een verzoek tot nadeelcompensatie kunt u vinden op de 
website van Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl > RWS-loket > Schade verhalen > 
Nadeelcompensatie. 
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5. Beantwoording per zienswijze 
 
 
In dit gedeelte van de Nota van Antwoord zijn de samenvattingen van de 3372 zienswijzen 
en de antwoorden van de Minister van Infrastructuur en Milieu opgenomen. Deze zijn 
ingediend tegen het OWAB A28 Utrecht-Amersfoort, binnen de inspraaktermijn. 
 
De zienswijzenummering van het Centrum Publieksparticipatie loopt tot en met 337. De 
nummers 323, 332 en 333 zijn later bij de nagekomen reacties gevoegd omdat deze 
buiten de zienswijzetermijn zijn ingediend. 
 
De nagekomen reacties op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit worden beantwoord in 
hoofdstuk 6 ‘Nagekomen reacties’. 
 
 
 
 
 
 

                                                   

2 Zie hiervoor de uitleg in hoofdstuk 1.  
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Zienswijze 1, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 
1. Verbreding wegennet 

Inspreker geeft aan dat de beide stukken er duidelijk uitzien. De voorgestelde stappen zijn 
correct en zeer nodig. Hopelijk wordt er verder gekeken in de toekomst door naast deze 
uitbreiding van wegennet ruimte te reserveren voor nog een verdere verbreding van het 
wegennet zoals nu beschreven. Inspreker wijst erop dat hij gezien zijn 
gezondheidstoestand er verder geen energie meer in kan steken. Hij hoopt dat het plan 
uitgevoerd kan en gaat worden. 
 
Antwoord 

Het A28 project is een wegverbredingsproject dat bijdraagt aan het verminderen van files 
en een betere doorstroming op de korte termijn. Bij de verbreding van de A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort wordt geen ruimte gereserveerd voor een verdere verbreding. 
Verdere verbreding van het traject Leusden-Zuid – Hoevelaken maakt onderdeel uit van 
planstudie Knooppunt Hoevelaken, dat ziet op het oplossen van de knelpunten rond 
knooppunt Hoevelaken op lange termijn. Wij danken u voor uw positieve reactie!  



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 31 

 

Zienswijze 2, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Utrecht 
 
 
1.  Aanleg extra rijstroken ondermijnt natuurbehoud en duurzaamheid 

Inspreker maakt bezwaar tegen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit en MER over de 
aanleg van extra rijstroken op de A28 Utrecht-Amersfoort. Deze aanleg verslechtert natuur 
en landschap en trekt extra autogebruik aan, inclusief de bijbehorende hoeveelheid extra 
energie. Dit is slecht nieuws in deze tijd van mondiale aandacht voor grondstofschaarste, 
CO2 uitstoot, energiebesparing, hoge olieprijs en klimaatverandering. Het maakt de 
beloften van ministeries, parlement en regering om te streven naar natuurbehoud en 
duurzaamheid belachelijk en zal het vertrouwen in politici en belastingmoraal verder 
ondermijnen. Rust, natuurschoon en stilte zullen in ons land steeds schaarser worden door 
dit kostbare en gevaarlijke ontwerpbesluit. Extra autogebruik bedreigt tevens de 
volksgezondheid in brede zin o.a. door stijging van geluidsoverlast en verhoogde kans op 
longziekten en ongevallen. 
 
Antwoord 

Het MER en Wegaanpassingsbesluit gaan vergezeld van gedetailleerde 
onderzoeksrapporten waarin de effecten van de wegverbreding op onder andere geluid, 
lucht en natuur zijn beschreven. Het A28-project is onder meer gebonden aan de kaders 
van de milieuregelgeving. Deze worden gehanteerd bij alle onderzoeken. Om waar nodig 
negatieve effecten van de wegverbreding te mitigeren of compenseren, worden er ten 
behoeve van van natuur, milieu en leefbaarheid verschillende maatregelen getroffen. Deze 
maatregelen zijn verwoord in het definitieve besluit, zoals de aanleg van stil asfalt en 
landschappelijke inpassingsmaatregelen. 
 
2.  Belastinggeld niet naar verbreding A28 maar naar onderwijs en 

gezondheidszorg 

Inspreker stelt dat een probleem is dat de kosten van het ontwerpbesluit worden 
afgewenteld op de belastingbetaler. De staatsschuld is nu reeds meer dan 400 miljard euro 
en zal stijgen bij de aanleg. Kosteneffectief denken blijkt bij de meerderheid van de 
ministeries een onbekend begrip. Inspreker vindt dat belastingcenten nuttiger besteed 
moeten worden, bijvoorbeeld in het onderwijs en in de gezondheidszorg, waar 
daadwerkelijke behoeften liggen die concreet opgelost kunnen worden. 
 
Antwoord 

Het aandacht geven aan de verkeersproblematiek en bijbehorende gelabelde geldstromen 
is een proces van politieke afweging. In de bijlage van de Spoedwet wegverbreding staat 
precies aangegeven op welke projecten deze wet van toepassing is en welke maatregelen 
daarbij aan de orde zijn. Dit laat onverlet dat het kabinet de afwegingen maakt en 
evengoed geldstromen exclusief heeft bestemd voor het onderwijs en gezondheidszorg. 
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Zienswijze 3, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Meer verkeer op A28 door aanleg Kersenbaan over laatste deel Arnhemseweg 

(Amersfoort). Geluidbelasting Kersenbaan 

In de plannen voor de A28 zijn berekeningen gemaakt voor de geluidsbelasting en de 
luchtkwaliteit. In beide rapporten wordt gewag gemaakt van het effect van het 
onderliggende wegennet op de belasting van woningen. De Arnhemseweg wordt in beide 
rapporten genoemd. Daarbij wordt uitgegaan van autonome groei. Wat volgens inspreker 
echter niet is meegenomen zijn de plannen van de gemeente Amersfoort om over het 
laatste deel van de Arnhemseweg naar de A28 de zogenaamde Kersenbaan aan te leggen. 
Wanneer deze er komt zal deze een grote aantrekkingskracht op verkeer uitoefenen 
waardoor woningen met een grotere belasting van geluid en luchtverontreiniging worden 
blootgesteld dan in de berekeningen in de rapporten is voorgesteld. Dit is niet juist. De 
geluidbelasting door de Kersenbaan zal van dien aard zijn, dat er ook voor een groot 
aantal woningen ontheffing van de Wet geluidhinder moet worden aangevraagd, omdat de 
normen door deze nieuwe verkeersbaan worden overschreden. 
 
Antwoord 

Het Ontwerp Wegaanpassingsbesluit A28 brengt uitsluitend de effecten van de wijzigingen 
aan de A28 in beeld. Onderdeel daarvan is een toetsing van de geluidbelastingen t.g.v. de 
A28 aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.  
Pas als bij een locatie niet voldaan kan worden aan deze grenswaarden, moet daar een 
hogere waarde worden vastgesteld. Bovendien moet in dat geval onderzocht worden of de 
totale geluidbelasting (t.g.v. A28 en andere bronnen) op deze locatie niet onaanvaardbaar 
hoog wordt. 
 
De Kersenbaan is een andere weg dan de A28 en de geluidbelastingen t.g.v. deze weg 
moeten afzonderlijk worden getoetst. Voor de aanleg van de Kersenbaan geldt op basis 
van de Wet geluidhinder een onderzoeksplicht voor de wegbeheerder en kunnen mogelijk 
hogere waarden en maatregelen t.g.v. deze weg worden vastgesteld. 
 
Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 
werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en tijdig aan de wettelijke grenswaarden 
wordt voldaan, voor fijnstof (PM10) en voor stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie 
met betrekking tot het onderwerp luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de 
paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik 
verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 

2.  Wind is niet terug te vinden in de modellen 

Verder ligt de A28 ten zuiden van Amersfoort. Aangezien de wind het meest uit het zuiden 
komt is de belasting aan geluid en verontreiniging ten noorden van de weg groter dan ten 
zuiden van de weg. Inspreker merkt op dat hij daar in de modellen niets over terugvindt 
en dat is naar zijn idee een onjuiste weergave van zaken. 
 
Antwoord 

Het geluidsonderzoek is uitgevoerd met computerberekeningen die zijn uitgevoerd volgens 
de wettelijke eisen uit het Reken- en Meetvoorschrift 2006. Hierin is gedetailleerd 
beschreven met welke effecten rekening gehouden moet worden en hoe dit moet 
gebeuren. Ten aanzien van de windrichting is voorgeschreven dat met de landelijk 
gemiddelde weerssituatie rekening moet worden gehouden en niet met de meest 
voorkomende windrichting op een bepaalde locatie. Meer in detail kan hier nog aan worden 
toegevoegd dat de berekening van het equivalente geluidniveau uitgaat van een situatie 
onder meewindcondities. Om te komen tot een jaargemiddelde meteorologische situatie in 
Nederland wordt op het berekende geluidniveau een aftrek toegepast (meteocorrectieterm 
Cm) 
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De modelberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER luchtonderzoek 
voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 
Deze regeling stelt ook eisen aan de basisgegevens die moeten worden gebruikt, zoals de 
meteorologische gegevens. Deze meteorologische gegevens worden geleverd door het 
KNMI. 
Bij de berekeningen is rekening gehouden met de variatie van de windrichtingen in de tijd. 
Bij een zuidenwind zal de bijdrage van het wegverkeer aan de concentraties aan de 
noordzijde van de weg naar verwachting hoger zijn dan de bijdrage van het wegverkeer 
aan de concentraties aan de zuidzijde van de weg. 
 
 

3.  Percentage vrachtverkeer in luchtrapport MER 

In het MER A28 deelrapport lucht staat op bladzijde 50 voor de Arnhemseweg en voor 
andere wegen een percentage middelzwaar en zwaar vrachtverkeer van 0%. Dit is geen 
juiste weergave van de werkelijkheid. Er is een deel middelzwaar- en zwaar vrachtverkeer 
over deze en andere wegen. 
 
Antwoord 

In bijlage C van het MER A28 deelrapport lucht zijn de intensiteiten en wegkenmerken van 
het onderliggend wegennet aangegeven. In de kolommen met percentages middelzwaar 
en zwaar vrachtverkeer staan waarden van 0%. 
In het luchtonderzoek ten behoeve van het MER A28 is wel rekening gehouden met de 
aanwezigheid van vrachtverkeer op het onderliggend wegennet. In de tabel staat 0% 
omdat de fracties vrachtverkeer waarvan is uitgegaan, zijn afgerond op hele getallen. In 
de tabel is een fractie van 0,05 (5% vrachtverkeer) bijvoorbeeld afgerond naar een fractie 
0 (0%). Hierdoor ontstaat ten onrechte het beeld dat er geen rekening is gehouden met de 
aanwezigheid van vrachtverkeer. 
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Zienswijze 4, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Eerbeek 
 
 
1   Inrichting wegvak 

Het viel inspreker op dat het verkeer vanaf de A1 uit de richting Amersfoort nog steeds 
moet invoegen op de 2-strooks hoofdrijbaan van de A28 bij knooppunt Hoevelaken richting 
Utrecht, doordat de plusstrook enkele honderden meters later begint. Waarom de 
plusstrook niet direct na (of er al voor) de lus vanuit Apeldoorn laten beginnen? 
Ruimtegebrek? Wellicht is het beter om de knip dan maar weer uit de parallelbaan te 
halen, zodat het verkeer uit Apeldoorn eerst samenvoegt met dat vanuit Amsterdam 
alvorens op de A28 uit te komen. Inspreker vreest dat je met het huidige ontwerp ’s 
ochtends nog steeds met een groot knelpunt blijft zitten. 
 
Antwoord 

Allereerst danken wij u voor het meedenken over de inrichting van de A28. Voor de 
wegverbreding is verkeerskundig onderzoek uitgevoerd, om de effecten van de verbreding 
inzichtelijk te maken. Hieruit is gebleken dat de aanleg van plusstroken op het traject 
Leusden-Zuid – Hoevelaken, zoals beschreven in het Wegaanpassingsbesluit, bijdragen 
aan het verbeteren van de verkeersafwikkeling op korte termijn. Een lange 
termijnoplossing voor de knelpunten die in knooppunt Hoevelaken bestaan, maakt 
onderdeel uit van planstudie Knooppunt Hoevelaken.   
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Zienswijze 5, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Utrecht 
 
 
1.   Geluidsoverlast van verkeer A28 voor 07.00 uur  

Inzake het ontwerp-wegaanpassingsbesluit en MER A28 Utrecht-Amersfoort wil inspreker 
laten weten dat hij ongeveer op het einde van die weg woont (in Utrecht). ’s Ochtends 
voor 07.00 uur wordt hij vaak al wakker vanwege de geluidsoverlast op die A28. Inspreker 
wil graag dat er gekeken wordt naar de verkeershoeveelheden voor 07.00 uur.  
Inspreker merkt bovendien op dat er op het einde van de A28 wel borden staan dat je 
zachter moet gaan rijden. Maar bij gebreke aan controle gebeurt dat natuurlijk niet. Met 
andere woorden: het berekenen van de theoretische geluidsoverlast op basis van die 
lagere snelheidsregels is een illusie. 
 
Antwoord 

De woning van inspreker is in het akoestisch onderzoek voor het WAB A28 niet 
opgenomen, aangezien deze ongeveer 2000 meter buiten het onderzoeksgebied ligt. 
 
In de Wet geluidhinder wordt voor het akoestisch onderzoek voor de A28 een 
onderzoeksgebied voorgeschreven tot 600 meter aan weerszijden van de te reconstrueren 
wegvakken. Het genoemde wegvak van de A28, tussen knooppunt Rijnsweerd en de 
Waterlinieweg in Utrecht maakt bovendien geen deel uit van het onderzoek. 
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Zienswijze 6, ingediend door: 

 
 
N.V. Nederlandse Gasunie 
Postbus 19 
9700 MA  Groningen 
 
 
1.   Ligging van aardgastransportleidingen ten opzichte van rijksweg A28  

De Gasunie laat weten dat het ontwerp-wegaanpassingsbesluit en MER A28 aanleiding 
geven tot het indienen van een zienswijze. 
Ter hoogte van knooppunt Rijnsweerd en afslag de Uithof ligt een aardgastransport-leiding 
welke in eigendom is van de Gasunie. Het betreft een regionale aardgastransport-leiding 
van 12 inch en met een ontwerpdruk van 40 bar. Ter hoogte van Amersfoort ligt een hoofd 
aardgastransportleiding van 36“ en een ontwerpdruk van 66,2 bar alsmede een regionale 
aardgastransportleiding van 8 inch met een ontwerpdruk van 40 bar. In beide documenten 
is geen rekening gehouden met de ligging van die leidingen.  
Inspreker geeft aan dat uit de bijgevoegde overzichtskaarten blijkt dat de beoogde 
ontwikkelingen niet zonder meer mogelijk zijn en verzoekt in contact te treden. Ten 
behoeve van de algemene belangen is een nadere afstemming gewenst. 
 
Antwoord 

Rijkswaterstaat is, namens de minister, in contact getreden met de Gasunie over de 
aangegeven aardgastransportleidingen. Op verzoek heeft de Gasunie, in aansluiting op de 
voornoemde overzichtskaarten, gedetailleerdere tekeningen toegezonden en overige 
nadere informatie. Na grondige bestudering hiervan is hieruit gebleken dat de ingreep aan 
de weg als gevolg van de wegaanpassing doorgang kan vinden. Het huidige ontwerp van 
de A28 geeft geen aanleiding tot het aanpassen of verleggen van de aanwezige 
aardgastransportleidingen. De werkzaamheden en de aanpassingen aan de A28 liggen op 
voldoende afstand en vormen geen beletsel voor genoemde aardgastransportleidingen.  
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Zienswijze 7, ingediend door: 

 
Inwoner uit Soesterberg 
 
1.   Aanpassingen aan de geluidswal bij Soesterberg 

Inspreker stelt dat de geluidsmaatregelen die ter hoogte van Soesterberg genomen 
worden, volstrekt ontoereikend zijn. In eerdere uitingen van Rijkswaterstaat is duidelijk 
gezegd dat er ook aan de geluidswal aanpassingen zouden plaatsvinden. Daar is nu niets 
meer van terug te vinden. Inspreker heeft de indruk dat de meetresultaten en normen 
opgerekt worden om maar te voldoen aan de wetgeving.  
 
De geluidswal is onlangs van alle begroeiing ontdaan wat een verhoging van het geluid van 
de A28 tot gevolg heeft. Volgens inspreker is een eenvoudige, mooie en ook nog goedkope 
oplossing om de wal aan de snelwegkant te beplanten met groen blijvende struiken en 
kleine bomen. Dit dempt het geluid. Loop aan de overzijde van de A28 ongeveer 100 tot 
200 meter het bos in en het geluid is bijna verdwenen. Waarom wordt de bestaande 
geluidswal kaal gehouden?  
 
Inspreker stelt dat alleen ZOAB volstrekt onvoldoende is. Ook de geluidswal moet worden 
aangepakt zoals al zo vaak is beloofd. Niet alleen uit de meetgegevens blijkt dat het 
geluidsniveau nu, en dus ook in de toekomst, te hoog is. Inspreker stelt dat je het ook aan 
je gezondheid merkt. Onrustig en kort slapen door het voortdurende geluid dat van de 
snelweg af komt.  
 
Antwoord 
Als gevolg van de verbreding van de A28 zullen de geluidbelastingen bij de woning van 
inspreker in de toekomst (2023) met ca. 2 dB toenemen ten opzichte van de huidige 
situatie (2010).  
Het beleid van de Wet geluidhinder is erop gericht om de toenames t.g.v. het project A28 
zoveel mogelijk weg te nemen. Met het toepassen van een stiller wegdek, het aanbrengen 
van tweelaags ZOAB, kan deze toename grotendeels worden weggenomen. 
 
De resterende toename van de geluidbelasting na toepassing van tweelaags ZOAB is 
gering, bij de woning van inspreker bedraagt die nog 0.5 dB. De kosten voor aanvullende 
maatregelen, zoals het verhogen van de geluidwal bij Soesterberg, zijn te hoog in 
verhouding tot de reducties van de geluidbelastingen die daarmee bereikt worden. 
Hierbij speelt mee dat het ophogen van de geluidwal technisch niet mogelijk is. Een hoger 
scherm kan alleen gerealiseerd worden door de geluidwal te vervangen door een geheel 
nieuw scherm en dat brengt hoge kosten met zich mee. 
 
Als er begroeiing van de geluidswal verwijderd is, dan is dat niet gebeurd vanuit 
onderhoud en verbreding van de A28. Rijkswaterstaat heeft geen intenties om de 
geluidswal of aanwezige groene schermen kaal van begroeiing te houden.  
 
In overleg met de gemeente Soest heeft RWS inmiddels toegezegd om de geluidwal, die in 
onderhoud en beheer bij de gemeente is, bij de werkzaamheden in het kader van de A28 
mee te nemen teneinde de geluidbeperkende werking van de wal te verbeteren. 
 

2.   Effect van een ingediende zienswijze 

Inspreker heeft weinig vertrouwen dat met een zienswijze van een bewoner iets gedaan 
zal worden. Het is tenslotte een noodwet, en iedereen weet, nood breekt wet. Inspreker 
denkt dat, zoals de plannen en maatregelen er nu liggen voor het deel van de A28 ter 
hoogte van Soesterberg, het er voor hen als huidige bewoners somber uitziet. 
 
Antwoord 
Het ontwerp-besluit heeft 6 weken ter visie gelegen waardoor iedereen in de gelegenheid 
is gesteld het te voorzien van zienswijzen. De zienswijze van elke inspreker wordt 
meegewogen in de verdere besluitvorming ten aanzien van het definitieve 
wegaanpassingsbesluit. Elke inspreker krijgt een reactie in de Nota van Antwoord op het 
door hem/haar opgegeven adres thuisgezonden. Afhankelijk van de inhoud en 
argumentatie van de zienswijze zou dit tot een aanpassing in het wegaanpassingsbesluit 
kunnen leiden. 
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Zienswijze 8, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Voorstel om verbreding A28 in plaats van 3 naar 4 rijstroken  

Inspreker geeft aan dat ze voor haar werk dagelijks naar Den Bosch rijdt en op de A28 
hetzelfde ziet als op de A2. Deze is op een flink aantal plaatsen 4-baans geworden en pas 
achter Deil 3-baans. De verkeersdrukte op de A28 is dusdanig dat 3 rijstroken te weinig 
zijn; 4-baans is beter zonder wisselstrook, en permanente openstelling net als op de A2. 
Tevens zorgt de uitbreiding van Amersfoort en omliggende gemeenten ervoor dat de A28 
met 3 rijstroken over een paar jaar weer dicht zit. Nu is er weer een inhaalverbod voor 
vrachtauto’s, echter niemand houdt zich er aan wat ook weer veel files veroorzaakt. Dit 
voorbeeld zie je ook op de A2, handhaving is een wassen neus want de meesten die 
inhalen zijn buitenlandse wagens. In het buitenland wordt dit meer aangegeven via 
matrixborden hetgeen meer effect heeft dan een bord met vaste opstelling. Derhalve zou 
een vaste rijstrook, betonnen rijstrook, voor vrachtverkeer veel beter zijn en minder 
slijtagegevoelig. 
Als men dit doet heeft een 3-baans rijstrook misschien kans van slagen, maar inspreker 
vreest van niet. Inspreker stelt dat de tellingen over verkeersdrukte, file top 50, niet 
kloppen. De A28 behoort in de top 5 en niet op de 16e plaats. Inspreker staat er namelijk 
dagelijks in. Vier rijstroken heeft op lange termijn meer voordelen, kost in het begin meer, 
maar levert op lange termijn minder problemen c.q. weer dure aanpassingen op. 
 
Antwoord 

Het (ontwerp)wegaanpassingsbesluit voorziet niet in verbreding van de A28 naar 4 
rijstroken, zoals inspreker voorstelt. Voor de aanpassingen aan de A28 zijn namelijk de 
regels van toepassing die in de Spoedwet wegverbreding staan. Hierop is het 
(ontwerp)besluit gebaseerd. In de bijlage van de Spoedwet wegverbreding, onder A, staat 
precies beschreven op welke projecten deze van toepassing is en welke maatregelen 
daarbij aan de orde zijn. In de Spoedwet is ervoor gekozen om op het tracé Utrecht – 
Leusden-Zuid in beide richtingen een extra rijstrook aan te leggen. Op het traject Leusden-
Zuid – Hoevelaken moet op korte termijn de filedruk verminderen door een tijdelijke 
maatregel te realiseren. Deze ingreep betreft een uitbreiding van 2x2 rijstroken naar 2x2 
rijstroken met plusstroken. Daarnaast worden op het traject Leusden-Zuid - Hoevelaken 
weefstroken aangelegd. Ook wordt in knooppunt Hoevelaken de verbindingsboog naar de 
A1 richting Apeldoorn voorzien van een extra rijstrook. 
 
De plusstroken betreffen een tijdelijke maatregel aangezien reeds duidelijk is dat de 
realisatie van plusstroken op dit tracé voor de lange termijn geen toekomstvaste oplossing 
biedt. Fileproblemen op de A28 worden deels veroorzaakt door vertraging in het 
knooppunt Hoevelaken. Een toekomstvaste oplossing op dit tracé is mede afhankelijk van 
de vormgeving van knooppunt Hoevelaken. Dit wordt onderzocht in de separate planstudie 
knooppunt Hoevelaken. Het tracé Leusden Zuid – Hoevelaken en andere wegen die 
samenkomen in het knooppunt zijn ook opgenomen in de lange termijn planstudie 
knooppunt Hoevelaken. Naar verwachting verschijnt het Ontwerp-Tracébesluit knooppunt 
Hoevelaken in 2015 en daarna het Tracébesluit in 2016. De start van de realisatie van de 
lange termijn maatregelen aan het knooppunt is voorzien vanaf circa 2017 tot 2020. 
 
Anders dan inspreker stelt, zijn de gegevens die over de A28 in de File top 50 staan, 
correct. Voor het opstellen van deze ranglijst wordt een systeem gebruikt waarmee 
gegevens (intensiteit en snelheid) uit detectielussen in het wegdek rechtstreeks worden 
gebruikt om informatie over files te leveren. De detectielussen liggen op een groot aantal 
snelwegen in Nederland. In de Randstad is dat ongeveer om de 500 meter, elders 
tenminste rond af- en toeritten. 
 
 
2.   Knooppunt Hoevelaken 

Inspreker wijst erop dat het knooppunt Hoevelaken een drama is. Ze reist regelmatig naar 
het buitenland en ziet dat men daar een wat meer langere termijnvisie heeft als in 
Nederland. Net als bij de A28-verbreding kunnen de toekomstige gemeentelijke 
uitbreidingen in combinatie met de aanpassingen van knooppunt Hoevelaken in conflict 
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komen. Voornaamste punten: Doorstroming en leefbaarheid in de vorm van 
luchtverontreiniging en geluidhinder. 
 
Inspreker is in het buitenland knooppunt-verbeteringen tegengekomen die ook hier in 
Nederland gebruikt kunnen worden omdat men daar ook een grote concentratie van 
wonen en werken heeft. Een voorbeeld is Frankfurt richting Wurzburg. Daar worden 
snelweg en knooppunten verlaagd c.q. in de grond gelegd en wordt het geheel overkapt. 
Met name de overkapping bij een plaats richting Nuernberg is uniek. Hier gaat de snelweg 
A3 recht door een dorp, echter wordt door een betonnen bak overkapt waarop weer 
gebouwd kan worden. Soortgelijke aanpassingen gebeuren ook bij Cergy-Pontoise in 
Frankrijk. Hetzelfde gebeurt nu deels bij Vleuten op de A2. Als het gaat om leefbaarheid en 
milieu kan men zo’n betonnen bak uniek maken, men zuigt de uitlaatgassen van de auto’s 
aan de ingangen naar binnen, en in het midden of afhankelijk van de lengte van zo’n 
tunnel, worden de uitlaatgassen via filters weer naar buiten geblazen. 
 
Inspreker geeft aan dat, net als bij de A2 bij Den Bosch en Eindhoven, men het verkeer 
dat niet lokaal moet zijn, via de middenbanen kan leiden. Als die in de grond worden 
gelegd in plaats van fly-overs, zijn twee problemen opgelost.  
 
Antwoord 

Het wijzigen van knooppunt Hoevelaken maakt geen onderdeel uit van het 
wegaanpassingsbesluit A28. Oplossingen voor knooppunt Hoevelaken worden bekeken in 
een apart besluit, dat is de planstudie knooppunt Hoevelaken. Dit is hierboven bij de 
beantwoording van deelvraag 1 aangestipt. Uw reactie over bijvoorbeeld het maken van 
een overkapte betonnen bak en verlaagde ligging aldaar kan niet worden meegenomen in 
het kader van het wegaanpassingsbesluit A28. Echter, op het moment dat de planstudie 
Hoevelaken ter visie ligt, kunt u op dat onderdeel opnieuw een zienswijze indienen. 
Wettelijk gezien kan er namelijk geen formele zienswijze worden ingediend vooruitlopend 
op een ontwerpbesluit dat er nog niet is.   
 
 
3. Tegen afsluiting afrit Hoevelaken 

Inspreker wil als bewoner van Hooglanderveen bezwaar aantekenen tegen het 
voorgenomen afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals 
wordt voorgesteld in het OWAB. Ze is bezitter van een koopwoning en heeft destijds voor 
Hooglanderveen gekozen (mede) vanwege de goede bereikbaarheid. Dit ondanks een wat 
hogere aanschafprijs van de woning in relatie tot andere potentiële vestigingsplaatsen.  
 
Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulier) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is in de samenvatting 
van zienswijze 58 geheel weergegeven, daar wordt naar verwezen. 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 9, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Verhogen bestaande geluidswal bij Nimmerdor vanwege toename geluid A28 

Ten westen van de aansluiting Leusden-Zuid/Woudenberg ligt aan de noordzijde een zeer 
lage geluidsvoorziening (2 meter). Inspreker brengt de zienswijze in dat ten westen van 
deze aansluiting een hogere geluidsvoorziening nodig is, aangezien de toenemende 
verkeersdruk van de A28 leidt tot toename van de toch al aanzienlijke geluidshinder in de 
achter het bos Nimmerdor gelegen woonwijken van het Amersfoortse Leusderkwartier. 
Verhoging van de nu zeer lage en niet functionele geluidswal is qua ruimte goed mogelijk 
en hindert geen omwonenden. 
 
Antwoord 

De woning van inspreker ligt op een afstand van ca. 700 meter van de A28 en daardoor 
buiten het onderzoeksgebied. In de Wet geluidhinder wordt voor het akoestisch onderzoek 
voor de A28 een onderzoeksgebied voorgeschreven tot 600 meter aan weerszijden van de 
te reconstrueren wegvakken. 
 
Als gevolg van de verbreding van de A28 zullen de geluidbelastingen in de omgeving van 
de woning van inspreker in de toekomst (2023) met ca. 2 dB toenemen ten opzichte van 
de huidige situatie (2010).  
Het beleid van de Wet geluidhinder is erop gericht om de toenames t.g.v. het project A28 
zoveel mogelijk weg te nemen. Met het toepassen van een stiller wegdek, het aanbrengen 
van tweelaags ZOAB, kan deze toename grotendeels worden weggenomen. 
 
De resterende toenames van de geluidbelasting zijn na toepassing van tweelaags ZOAB 
gering. De kosten voor aanvullende maatregelen, zoals het verhogen van het geluidscherm 
bij Nimmerdor, zijn te hoog in verhouding tot de reducties van de geluidbelastingen die 
daarmee bereikt worden. 
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Zienswijze 10, ingediend door: 

 
 
Oud dorpsbeheerteam Soesterberg 
Winkelmanstraat 151  
3769 ED  Soesterberg 
 
 
Inspreker geeft aan namens het oud dorpsbeheerteam Soesterberg (DBT) in 
samenwerking met de gemeente Soest het project OWAB A28 reeds jaren te volgen en 
legt een tweetal knelpunten voor. 
 
1.   Geluidsreducerende maatregelen aan wegennet N237 en A28 bij Soesterberg 

Op basis van vele rapporten is reeds aangetoond dat er een toename in geluid en een 
verslechtering van luchtkwaliteit is binnen wijken van Soesterberg. In het OWAB A28 is 
beschreven dat de geluidsgrens (ondanks noodwetgeving) zal toenemen en aanpassingen 
noodzakelijk zijn. Kwaliteit van leven moet in acht worden genomen zowel binnen als ook 
buiten het huis. 
Welke geluidsreducerende aanpassingen worden gedaan aan en rondom het wegennet 
N237 als ook de A28? Aanpassingen zijn: geluidswal reconstructie Soesterberg, 
snelheidsvermindering zowel N als A weg, extra stil asfalt over ruimer traject dan nu is 
gepland? 
 
Antwoord 

Als gevolg van de verbreding van de A28 zullen de geluidbelastingen in de kern 
Soesterberg in de toekomst (2023) met ca. 2 dB toenemen ten opzichte van de huidige 
situatie (2010).  
Het beleid van de Wet geluidhinder is erop gericht om de toenames t.g.v. het project A28 
zoveel mogelijk weg te nemen. Met het toepassen van een stiller wegdek, het aanbrengen 
van tweelaags ZOAB, kan deze toename grotendeels worden weggenomen. 
 
De resterende toename van de geluidbelasting na toepassing van tweelaags ZOAB is 
gering, deze bedraagt in de kern Soesterberg ongeveer maximaal 1 dB. De kosten voor 
aanvullende maatregelen om deze resterende overschrijdingen weg te nemen, zoals het 
verhogen van de geluidwal bij Soesterberg, zijn te hoog in verhouding tot de reducties van 
de geluidbelastingen die daarmee bereikt worden. 
Hierbij speelt mee dat het ophogen van de geluidwal technisch niet mogelijk is. Een hoger 
scherm kan alleen gerealiseerd worden door de geluidwal te vervangen door een geheel 
nieuw scherm en dat brengt hoge kosten met zich mee. 
 
Als gevolg van de verbreding van de A28 zal het verkeer over de N237 (de Amersfoortse-
weg) ook toenemen. Dit heeft tot gevolg dat de geluidbelastingen t.g.v. deze weg meer 
dan 1,5 dB zullen toenemen ten opzichte van de autonome situatie. In het akoestisch 
onderzoek bij het WAB is in par. 7.1 van het Specifiek bijlagenrapport gebleken dat deze 
toename gedeeltelijk kan worden weggenomen met een stiller wegdek. Aanvullende 
voorzieningen zoals het ophogen van de bestaande schermen bleek niet doelmatig te zijn. 
 
Aangezien RWS geen beheerder van de Richelleweg is, zal zij in overleg treden met de 
beheerder, de provincie Utrecht, en de gemeente Soest. Er zal gezamenlijk gekeken 
worden naar nut en noodzaak van het nemen van deze maatregel. 
 
 
2   Luchtkwaliteit en gezondheid 

Inspreker stelt dat het rapport onduidelijk is over de kwaliteit van lucht. In eerdere 
rapporten wordt aangegeven dat de luchtkwaliteit slecht is en zelfs zal gaan verslechteren 
(o.a. TNO 2006). Dit wordt bevestigd in het NSL en ook in de brief VenW/DGMo-
2010/6065. Het NSL is duidelijk in haar richtlijnen en ook verplichtingen in handhaving. 
 
▪ Op grond van bijgeleverde “uitvoering kwaliteitsmaatregelen” en de brief VenW/DGMo-
2010/6065 is het rijk samen met de regio verplicht zich hier aan te houden. Welke 
verplichte maatregelen zullen er nu, maar ook na 2015, worden genomen met het oog op 
NO, PM10 maar ook op PM 2,5? 
 
Antwoord 
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Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. Uit dit 
luchtonderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de 
wegaanpassing, naar verwachting beter is dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de 
Monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).  
 
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. Omdat de maatregelen die nodig zijn voor 
verbetering van de luchtkwaliteit worden genomen in het kader van het NSL, is het niet 
nodig om maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit op te nemen in het 
Wegaanpassingsbesluit. 
 
De brief met kenmerk VenW/DGMo-2010/6025 (13 juli 2010) waar inspreker naar verwijst 
betreft een melding in het kader van het NSL. In deze melding is aangekondigd dat een 
pakket aan maatregelen zal worden toegevoegd aan het NSL om overschrijdingen langs 
rijkswegen weg te nemen. Dit pakket aan maatregelen is in december 2010 aan het NSL 
toegevoegd (brief van 6 december 2010 met kenmerk VenW/BSK/2010/179905). 
 
De inspreker verwijst naar stikstofmonoxide (NO). Voor deze stof gelden geen Europese 
grenswaarden. Er is aangenomen dat de inspreker doelt op stikstofdioxide (NO2).   
 
Met het maatregelenpakket dat nu is opgenomen in het NSL wordt langs alle rijkswegen in 
het studiegebied tijdig voldaan aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 
(PM10). Ook in de periode na 2015. 
 
Omdat de grenswaarde van de concentratie PM10 niet wordt overschreden, is het 
aannemelijk dat ook de grenswaarde van de concentratie PM2,5 niet wordt overschreden. 
De grenswaarde voor PM2.5 is overigens niet van toepassing op het OWAB A28 (Wm, 
bijlage 2, paragraaf 3, voorschrift 4.4, 2e lid).    
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
3. Effect milieubelasting op gezondheid mens 

Het ministerie van volksgezondheid ziet toe op kwaliteit van leven en heeft speciale 
functionarissen aangesteld in de regio (voorheen binnen GGD) om milieu 
belastingseffecten te beoordelen op gezondheid en welzijn van mens. Inspreker stelt dat 
deze expertise in de A28 rapportage niet wordt meegenomen terwijl voor gezondheid ook 
regelgeving is. Welke beperkingen/aanpassingen vraagt de gezondheidswetgeving 
wanneer deze wordt getoetst op het OWAB A28? 
 
Antwoord  

Ten behoeve van het (O)WAB vindt uitgebreide toetsing plaats aan de wettelijke eisen 
voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. Deze eisen dragen bij aan 
het beheersen van gezondheidsrisico’s.  
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Zienswijze 11, ingediend door: 

 
 
Inwoner van Soesterberg 
 
 
1.  Beperken maximumsnelheid op A28 als fijn stof en milieumaatregel 

Inspreker stelt dat één van de eenvoudigste en goedkoopste maatregelen om geluids-, 
fijnstof en milieuoverlast tegen te gaan het beperken van de maximumsnelheid is. Het is 
onbegrijpelijk en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dat bij het 
vaststellen van een wegverbreding niet is overgegaan tot het verlagen van de 
maximumsnelheid op het traject A28, van km 1.7 tot km 17, tot 80 km of desnoods 100 
km per uur. Daarnaast schermt de overheid graag dat een verlaging van de snelheid 
tevens leidt tot betere doorstroming. 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, zoals het beperken van de maximumsnelheid, op te nemen in het 
Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
 
Dat voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit wil niet zeggen dat 
niet enige mate van overlast kan worden ervaren door bijvoorbeeld zwart stof op ramen en 
kozijnen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
Inspreker gaat in op het beperken van de snelheid op de A28. Uitgaande van de geldende 
normen voor luchtkwaliteit is er geen aanleiding voor het verlagen van de 
maximumsnelheid naar 100 km/u ter hoogte van gemeente Soest. Ook het uitgevoerde 
akoestische onderzoek vormt geen aanleiding voor het verlagen van de maximumsnelheid. 
Voor het mitigeren van de geluidbelasting als gevolg van de wegverbreding, is de aanleg 
van tweelaags ZOAB doelmatig gebleken. 
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Zienswijze 12, ingediend door: 

 
 
Inwoner van Soesterberg 
 
 
1   Geluids- en gezondheidsklachten door A28 en Richelleweg  

Inspreker wijst op de toename van geluidsoverlast door het kappen van bomen aan de 
Richelleweg en uitbreiding van de carpoolstrook. Ze vraagt om geluidswerende 
maatregelen in verband met de toekomstige ontwikkeling van het industrieterrein 
Richelleweg, het nieuwe busstation, realisatie van 400 woningen in het plan Kontakt der 
Kontinenten als onderdeel van het masterplan Soesterberg en de realisatie van woningen 
op de vliegbasis Soesterberg met de daarbij behorende verkeerstoename over de 
Richelleweg. Vanaf de toekomstige uitbreiding van detentiecentrum Zeist kan ook een 
toename van verkeer worden verwacht. 
 
Door de cumulatie van negatieve factoren zoals toenemende geluidsoverlast en toename 
van uitstoot van fijnstof ondervindt inspreker ook toenemende gezondheidsklachten, zoals 
astma, hoofdpijn en verstoorde slaap. Vooral dit laatste is nadelig voor het welzijn. 
 
Inspreker eist adequate maatregelen ten aanzien van bovengenoemde klachten, omdat zij 
van twee kanten overlast ondervindt van het verkeer, namelijk van de A28 en van de 
Richelleweg. Dit is ook al besproken met twee wethouders van de gemeente Soest, die 
inspreker terugverwijzen naar Rijkswaterstaat. 
 
Antwoord 

De door inspreker genoemde ruimtelijke ontwikkelingen zijn onderdeel van de 
modelberekeningen die in het kader van het WAB A28 zijn uitgevoerd. In deze analyse zijn 
de verkeersstromen voor de A28 en de toeleidende wegen, waaronder de Richelleweg, 
bepaald. Hieruit is gebleken dat er een grote toename van het verkeer zal optreden op de 
Richelleweg waardoor de geluidsbelasting met meer dan 2 dB toeneemt.  Deze toename 
kan met maatregelen worden beperkt: het is doelmatig gebleken om de huidige verharding 
te vervangen door een stiller verhardingstype, verhoging van geluidschermen is niet 
doelmatig.  
 
Aangezien RWS geen beheerder van de Richelleweg is, zal zij in overleg treden met de 
beheerder, de provincie Utrecht, en de gemeente Soest. Er zal gezamenlijk gekeken 
worden naar nut en noodzaak van het nemen van deze maatregel. 
 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s meegenomen, 
zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden voorkomen.  
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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2   Waardevermindering eigendom 

Door de uitbreiding van de A28 en de toenemende overlast lijdt indiener schade als gevolg 
van waardevermindering van haar woning, waarvoor zij compensatie vraagt.   
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom.  
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Zienswijze 13, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Soesterberg 
 
 
1   Geluids- en gezondheidsklachten door A28 en Richelleweg  

Inspreker wijst op de toename van geluidsoverlast door het kappen van bomen aan de 
Richelleweg en uitbreiding van de carpoolstrook. Ze vraagt om geluidswerende 
maatregelen in verband met de toekomstige ontwikkeling van het industrieterrein 
Richelleweg, het nieuwe busstation, realisatie van 400 woningen in het plan Kontakt der 
Kontinenten als onderdeel van het masterplan Soesterberg en de realisatie van woningen 
op de vliegbasis Soesterberg met de daarbij behorende verkeerstoename over de 
Richelleweg. Vanaf de toekomstige uitbreiding van detentiecentrum Zeist kan ook een 
toename van verkeer worden verwacht. 
 
Door de cumulatie van negatieve factoren zoals toenemende geluidsoverlast en toename 
van uitstoot van fijnstof ondervindt inspreker ook toenemende gezondheidsklachten, zoals 
astma, hoofdpijn en verstoorde slaap. Vooral dit laatste is nadelig voor het welzijn. 
 
Inspreker eist adequate maatregelen ten aanzien van bovengenoemde klachten, omdat zij 
van twee kanten overlast ondervindt van het verkeer, namelijk van de A28 en van de 
Richelleweg. Dit is ook al besproken met twee wethouders van de gemeente Soest, die 
inspreker terugverwijzen naar Rijkswaterstaat. 
 
Antwoord 

De door inspreker genoemde ruimtelijke ontwikkelingen zijn onderdeel van de 
modelberekeningen die in het kader van het WAB A28 zijn uitgevoerd. In deze analyse zijn 
de verkeersstromen voor de A28 en de toeleidende wegen, waaronder de Richelleweg, 
bepaald. Hieruit is gebleken dat er een grote toename van het verkeer zal optreden op de 
Richelleweg waardoor de geluidsbelasting met meer dan 2 dB toeneemt.  Deze toename 
kan met maatregelen worden beperkt: het is doelmatig gebleken om de huidige verharding 
te vervangen door een stiller verhardingstype, verhoging van geluidschermen is niet 
doelmatig.  
 
Aangezien RWS geen beheerder van de Richelleweg is, zal zij in overleg treden met de 
beheerder, de provincie Utrecht, en de gemeente Soest. Er zal gezamenlijk gekeken 
worden naar nut en noodzaak van het nemen van deze maatregel. 
 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  

 

Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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2   Waardevermindering eigendom 

Door de uitbreiding van de A28 en de toenemende overlast lijdt indiener schade als gevolg 
van waardevermindering van haar woning, waarvoor zij compensatie vraagt.   
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom.  
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Zienswijze 14, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Soesterberg 
 
 
1.  Verzakkende geluidwal aan de Richelleweg, grenzend aan tuin 

Insprekers vragen aandacht voor de geluidswal die parallel loopt aan de Richelleweg. Deze 
wal grenst aan hun tuin en zij ondervinden nu al hinder door verzakking en verschuiving 
van deze wal. Daarom vragen zij om ervoor te zorgen dat de wal zodanig wordt hersteld 
en aangevuld, dat er geen gevaar meer is voor verzakking. Er is nooit aandacht besteed 
aan de toestand waarin de wal verkeert, terwijl er bomen in zijn geworteld waardoor de 
wal instabiel is geworden. Dit is voor indieners een belangrijk punt van zorg. Zij vragen om 
op de hoogte te worden gesteld van de maatregelen die hiervoor worden getroffen. 
 
Antwoord 

Rijkswaterstaat gaat er bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat de in deze 
zienswijze aangehaalde geluidswal, de geluidswal is die parallel aan de Richelleweg (N413) 
loopt. Het betreft de westzijde van de Richelleweg, noord-zuid georiënteerd. Niet 
Rijkswaterstaat maar de Provincie Utrecht is de beheerder van deze wal. De toestand van 
de wal valt buiten de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 15, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Soesterberg 
 
 
1   Verzoek om geluidmaatregelen in Soesterberg 

Inspreker geeft aan dat hij 20 jaar geleden op zijn huidige adres is komen wonen. De 
geluidsoverlast is in de loop der jaren flink toegenomen. In de toekomst zal de overlast 
nog verder toenemen, als gevolg van een grotere verkeersintensiteit. Inspreker verzoekt 
om geluidwerende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een beter geluidscherm of het 
isoleren van de woningen in de nabijheid van de weg. 
 
Antwoord 

Als gevolg van de verbreding van de A28 zullen de geluidbelastingen bij de woning van 
inspreker in de toekomst (2023) met ca. 2 dB toenemen ten opzichte van de huidige 
situatie (2010).  
Het beleid van de Wet geluidhinder is erop gericht om de toenames t.g.v. het project A28 
zoveel mogelijk weg te nemen. Met het toepassen van een stiller wegdek, het aanbrengen 
van tweelaags ZOAB, kan deze toename grotendeels worden weggenomen. 
 
De resterende toename van de geluidbelasting na toepassing van tweelaags ZOAB is 
gering, bij de woning van inspreker bedraagt die nog 0.5 dB. De kosten voor aanvullende 
maatregelen, zoals het verhogen van de geluidwal bij Soesterberg, zijn te hoog in 
verhouding tot de reducties van de geluidbelastingen die daarmee bereikt worden. 
Hierbij speelt mee dat het ophogen van de geluidwal technisch niet mogelijk is. Een hoger 
scherm kan alleen gerealiseerd worden door de geluidwal te vervangen door een geheel 
nieuw scherm en dat brengt hoge kosten met zich mee. 
 
Als er begroeiing van de geluidswal verwijderd is, dan is dat niet gebeurd vanuit 
onderhoud en verbreding van de A28. Rijkswaterstaat heeft geen intenties om de 
geluidswal of aanwezige groene schermen kaal van begroeiing te houden.  
 
In overleg met de gemeente Soest heeft Rijkswaterstaat toegezegd om de geluidwal, die in 
onderhoud en beheer bij de gemeente is, bij de werkzaamheden in het kader van de A28 
mee te nemen teneinde de geluidbeperkende werking van de wal te verbeteren. 
 

 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 50 

 

Zienswijze 16, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Soesterberg 
 
 
1   Geluidsmetingen aan voor- en achterzijde woningen 

Inspreker is van mening dat de geluidsberekening geen getrouwe weergave is van het 
daadwerkelijke geluid. De metingen zouden gedaan moeten worden aan de voor- en 
achterzijde van de woningen. 
Inspreker maakt bezwaar tegen de verbreding van de weg, omdat de geluidsoverlast dan 
nog verder zal toenemen. De geluidsnorm is in de loop der tijd (de afgelopen tien jaar) al 
naar boven bijgesteld. 
 
Antwoord 

De geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen wordt in het onderzoek bepaald op 
de gevel met de hoogste geluidbelasting. Als niet overduidelijk is welke gevel dat is, wordt 
op meerdere gevels de geluidbelasting bepaald. In het algemeen is het zo dat de 
geluidbelasting t.g.v. de rijksweg A28 op de zijde van de woning die van de weg af ligt 
lager is dan die op de gevel die naar de weg toe ligt. Deze gevel is daardoor niet van 
belang bij de toetsing aan de grenswaarden. Het is natuurlijk mogelijk dat de 
geluidbelasting op die gevel hoog is door andere bronnen zoals lokale wegen, maar deze 
andere bronnen worden in dit onderzoek in eerste instantie niet meegenomen. Pas bij 
vaststelling van een hogere waarde wordt gekeken naar cumulatie met andere bronnen en 
wordt beoordeeld of deze cumulatieve geluidbelasting niet te hoog is.  
 
In de toekomst zal de geluidbelasting als gevolg van de groei van het verkeer toenemen. 
Met de toepassing van tweelaags ZOAB kan deze toename vrijwel geheel worden 
weggewerkt zodat de geluidbelasting in de toekomstige situatie (2023) nauwelijks hoger 
zal zijn dan in de huidige situatie (2010). 
 
In het onderzoek wordt het toetsingskader van de Wet geluidhinder gehanteerd. De daarin 
genoemde normen zijn de afgelopen jaren zeker niet naar boven bijgesteld. Als gevolg van 
de gehanteerde methodiek biedt deze wet echter geen mogelijkheden om de groei van het 
verkeer tussen 1986 en nu te compenseren: als basis voor de grenswaarden wordt in het 
onderzoek de geluidbelasting in de huidige situatie (2010) gehanteerd. 
 
Het beleid van de Wet geluidhinder is erop gericht om de toenames t.g.v. het project A28 
zoveel mogelijk weg te nemen. Met het toepassen van een stiller wegdek, het aanbrengen 
van tweelaags ZOAB, kan deze toename grotendeels worden weggenomen. 
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Zienswijze 17, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Soesterberg 
 
 
1   Verzoek om geluidscherm op viaduct Kampweg 

Inspreker woont sinds 1988 op zijn huidige adres. Op dit moment ondervindt hij al veel 
geluidsoverlast, vooral bij oostenwind. Dit zijn piek-momenten, die niet meegenomen zijn 
in de geluidsberekening. In de toekomst, als de weg verbreed is, zal de verkeersintensiteit 
en daarmee de geluidsoverlast toenemen. Inspreker maakt hier bezwaar tegen en zou 
graag zien dat onderzocht wordt of het mogelijk is een geluidsscherm op het viaduct 
Kampweg (te Soesterberg) te plaatsen, dat voorkomt dat het geluid te gemakkelijk door 
de opening in de geluidswal heen komt. 
 
Inspreker merkt ook op dat de geluidsberekening afwijkt van de daadwerkelijke waarden 
(die niet gemeten zijn, maar alleen in theorie berekend zijn). 
 
Antwoord 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder is gebaseerd op het berekenen van de 
geluidbelastingen op basis van gemiddelde verkeersintensiteiten. Hierbij wordt een 
gemiddelde intensiteit per weekdag gehanteerd. Met deze gemiddelde intensiteiten kan 
een representatieve geluidbelasting worden berekend, waarbij uitschieters in 
piekmomenten worden gecompenseerd door stillere momenten. 
 
In de toekomst zal de geluidbelasting als gevolg van de groei van het verkeer toenemen 
met ca. 2 dB. Met de toepassing van tweelaags ZOAB kan deze toename vrijwel geheel 
worden weggewerkt zodat de geluidbelasting in de toekomstige situatie (2023) nauwelijks 
hoger zal zijn dan in de huidige situatie (2010): ca. 0.4 dB. 
 
In de geluidwerende voorzieningen zit ter hoogte van het viaduct van de Kampweg een 
onderbreking, vanwege de kruisende weg. Zonder het afsluiten van deze weg is het daar 
onmogelijk om het scherm dicht te maken. 
 
Overigens zal het effect van het dichtmaken van dit gat op de totale geluidbelasting gering 
zijn, aangezien dit gat maar een beperkte bijdrage levert aan de totale geluidbelasting. 
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Zienswijze 18, ingediend door:                    

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1   Afrit Hoevelaken op de A1 

Inspreker gaat in op artikel 1 lid 3 van het besluit over het “wegvak A1 knooppunt 
Hoevelaken-Apeldoorn”, toegelicht in paragraaf 3.2 (blz. 32) van het OWAB in samenhang 
met kaart C04-Te-113-ET.2.  
 
Deze toelichting stelt:  
“In het kader van het project A28 Utrecht-Amersfoort wordt de verbindingsboog vanuit de 
richting Utrecht naar de richting Apeldoorn verdubbeld omdat richting Apeldoorn veel 
autoverkeer wordt voorzien. Het verkeer dat vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle 
komt en de afrit Hoevelaken wil nemen, moet dan 3 rijstroken wisselen om de afrit te 
kunnen bereiken. Voor deze weefbewegingen is maar weinig weglengte beschikbaar, 
omdat de aansluiting Hoevelaken op korte afstand van het knooppunt ligt. Deze 
weefbewegingen in combinatie met een dergelijke korte lengte tussen het knooppunt en 
de afrit zal leiden tot een verkeersonveilige situatie die ook gevoelig is voor congestie. 
Daarom wordt het gebruik van de afrit Hoevelaken voor dit verkeer afgesloten. Vanuit de 
richting Utrecht kan de afrit Hoevelaken vooralsnog wel gebruikt blijven”. 
 
Inspreker meent, als inwoner en ondernemer in Hoevelaken, dat het onjuist en 
onzorgvuldig is om in het kader van dit Wegaanpassingsbesluit de afrit Hoevelaken vanuit 
Amsterdam-Zwolle af te sluiten. Bovendien suggereert de zinsnede over het vooralsnog 
open houden van de afrit vanuit Utrecht dat deze ook dicht kan gaan.  
 
Terecht wordt in paragraaf 1.5 van het OWAB onder “Planstudie knooppunt Hoevelaken” 
gewezen op het nog niet beschikbaar zijn van een reconstructieplan van het Knooppunt 
Hoevelaken. De planstudie is nog niet definitief en daarom wordt dit niet meegenomen als 
referentiesituatie in deze wegaanpassing. Het is om die reden onjuist om nu in de plannen 
vooruit te lopen op deze planstudie voor het Knooppunt Hoevelaken.  
 
Inspreker vindt dat een toekomstbestendige en duurzame wegaanpassing niet kan 
betekenen dat de huidige maatregelen straks weer teniet gedaan moeten worden als de 
reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken uitgewerkt gaat worden. Maatregelen die nu 
leiden tot een gedeeltelijke onbereikbaarheid van de afrit A1 Hoevelaken richting 
Apeldoorn kunnen opgevat worden als een salamitactiek van de minister om straks bij de 
Planstudie Knooppunt Hoevelaken de burgers te confronteren met voldongen feiten. 
 
A. Geen wegaanpassing Knooppunt Hoevelaken 

Inspreker geeft aan dat daarom in eerste instantie nu gekozen zou moeten worden tot het 
buiten het Wegaanpassingsbesluit houden van de verdubbeling van de verkeersstroken 
vanuit de A28 richting A1 Apeldoorn. En daarmee handhaving van de bestaande situatie. 
In de plannen om het Knooppunt Hoevelaken te reconstrueren kan dan dit betreffende 
wegvak meegenomen worden.  
 
B. Verlegging oprit/afrit nr. 14 A1 zuid richting Apeldoorn 

Mocht de Minister van mening zijn dat dit wegvak ook in het Wegaanpassingsbesluit moet 
worden meegenomen, dan vindt inspreker dat anticiperend op de reconstructie Knooppunt 
Hoevelaken dit stuk nu op een toekomstbestendige wijze aangepakt zou moeten worden. 
In alle overleggen de afgelopen jaren is het uitgangspunt van de diverse overheden en 
deskundigen geweest dat de op- en afritten Hoevelaken zowel aan de noord- als de 
zuidzijde van de A1 open zouden blijven. 
 
Voor de afrit zuidzijde A1 (richting Apeldoorn) is dat van groot belang om zowel 
Hoevelaken bereikbaar te houden als ook het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein 
Wieken Vinkenhoef. Volgens inspreker is een toekomstbestendige oplossing om de gehele 
op- en afrit nr. 14 A1 in oostelijke richting te verplaatsen. Het verkeer kan dan via het 
Rijkswaterstaatterrein afgewikkeld worden. Hierdoor kunnen eerst de verkeersstromen 
A28 Utrecht-Apeldoorn, A1 Amsterdam-Hoevelaken, A28-A1 Zwolle-Apeldoorn 
samenkomen om daarna een deel van het verkeer te kunnen afwikkelen richting de afrit 
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14 Hoevelaken A1 zuid. Dit heeft het voordeel dat het verkeer van de oprit 14 Hoevelaken 
A1 zuid zich verder vanaf het knooppunt zich in het verkeer richting Apeldoorn voegt. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord, in de paragraaf 
“Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat 
gedeelte.  
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Zienswijze 19, ingediend door: 

 
 
Hotel van der Valk Leusden 
Philipsstraat 18 
3833 LC Leusden 
 
 
1   Verzoek om nieuwe verwijzingsborden voor Hotel van der Valk 

Insprekers geven aan dat het hotel is gelegen aan op- en afrit 7 in beide richtingen van de 
A28. Insprekers vragen om op de nieuwe borden voor de afslag een verwijzing te plaatsen 
naar het hotel, door middel van de bekende symbolen van hotels en restaurants (mes en 
vork; bed). Insprekers merken op dat er circa 250 parkeerplaatsen zijn en het hotel ligt 
aan de verzorgingsplaats en benzinestation, zodat het niet meer dan logisch is dat die 
verwijzing er komt. 
 
Antwoord 

Door de verbreding van de A28 wijzigt de situatie ter hoogte van het hotel. De 
vertegenwoordigers van het hotel hebben op de inspraakavond van maart 2011 uitgebreid 
met een medewerker van Rijkswaterstaat gesproken.  
Het plaatsen van een nieuw bord langs een rijksweg is aan regelgeving gebonden. Hotel 
van der Valk moet daarom een verzoek om vergunning voor een nieuw bord bij de afslag 
indienen bij het wegendistrict van Rijkswaterstaat Utrecht. Het betreft een vergunning op 
grond van de Wbr, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Een nieuw bord wordt, na een 
toetsing van de aanvraag aan het Aanduidingenbeleid en indien wordt overgegaan tot 
verlening van de vergunning, geplaatst. Rijkswaterstaat als wegheerder draagt zorg voor 
het (laten) aanbrengen van een bord.  
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Zienswijze 20, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit De Bilt 

 
 
1   Verzoek om geluidmaatregelen 

Inspreker woont op ongeveer 150 meter afstand van de A28. Daardoor heeft hij nu al veel 
geluidsoverlast. In de berekeningen is geen rekening gehouden met het feit dat zijn 
woning een Rijksmonument is, evenmin als met de geluidswal bij Landgoed Vollenhove 3, 
die nog moet worden verhoogd. De ligging van deze geluidswal is zodanig, dat het geluid 
hierop weerkaatst richting de woning van inspreker, waardoor het geluid van twee kanten 
komt. 
 
Het geplande geluidsscherm langs de A28 komt voorbij het wildviaduct, maar daar zal 
indiener geen profijt van hebben omdat dit ten oosten van zijn woning komt. Doordat de 
weg naar het wildviaduct ongeveer 15 meter omhoog loopt, is de draagwijdte van het 
geluid hier extra groot. Ook is recent beplanting weggehaald langs de weg, waardoor er 
een extra toename van geluidoverlast optreedt. 
 
Inspreker verwacht toenemende geluidsoverlast, ook doordat de extra rijstrook aan de 
rechterkant van de weg komt, maar vooral doordat zijn woning als Rijksmonument niet 
mag worden geïsoleerd. Er heeft recent een ingrijpende renovatie aan het pand 
plaatsgevonden, wat nu in waarde zal dalen. 
 
Inspreker vraagt adequate geluidwerende voorzieningen en een juiste berekening waarin 
ook de geluidswal voor het te ontwikkelen Landgoed wordt meegenomen. Bovendien moet 
in deze berekening worden meegenomen dat de woning zelf niet van geluidsisolatie mag 
worden voorzien. Dit geldt zowel voor de muren, het dak en de ramen met enkel glas. 
 
Antwoord 

In het akoestisch rekenmodel worden alle kenmerken van de omgeving, zoals de 
aanwezigheid van een geluidwal en de hoge ligging van de rijksweg, opgenomen. De 
geluidbelastingen die met dit rekenmodel worden berekend, houden dus wel degelijk 
rekening met de effecten hiervan. Het effect van de geluidwal bij landgoed Vollenhove, die 
nauwelijks geluid reflecteert, is in de berekeningen niet merkbaar. 
 
Op basis van de toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder blijkt dat bij het 
pand van inspreker de geluidbelasting met ongeveer 2 dB toe te nemen als gevolg van het 
project.  
Uit de afweging van maatregelen voor het omliggende gebied blijkt de plaatsing van een 
nieuw geluidscherm langs de zuidelijke rijbaan met een hoogte van 2 meter doelmatig te 
zijn. Daarbij weegt de woning van inspreker, een rijksmonument, niet zwaarder dan 
andere woningen. 
 
Als gevolg van de maatregelen zal in de toekomstige situatie (2023) de geluidbelasting bij 
de woning van inspreker met ongeveer 0,5 dB toenemen ten opzichte van de huidige 
geluidbelasting. 
 
Aangezien bij de woning niet kan worden voldaan aan de geldende grenswaarde, zal een 
hogere waarde worden vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat bij uitvoering van het project 
een onderzoek zal plaatsvinden naar het geluidniveau in de woning. 
Als deze hoger is dan de maximale waarde, zoals genoemd in de Wet geluidhinder, zal 
onderzocht worden of het mogelijk is om deze omlaag te brengen met geluidbeperkende 
maatregelen. 
 
Het feit dat de woning van inspreker een rijksmonument is, is geen belemmering voor het 
treffen van geluidisolerende maatregelen. Rijkswaterstaat zal in die fase nauwkeurig 
onderzoeken wat de mogelijkheden op dat vlak zijn, ook al zullen de kosten waarschijnlijk 
hoger zijn. 
 

 

2   Verlichting wildviaduct 
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Inspreker merkt op dat er recent verlichting is bijgeplaatst op het wildviaduct. Dit heeft tot 
gevolg dat de trek van het wild dramatisch is afgenomen, wat voor inspreker duidelijk 
waarneembaar is omdat veel dieren in zijn achtertuin komen. Hier moet het dus donker 
zijn; inspreker vraagt om een reactie op zijn verzoek om de verlichting uit te doen. 
 
Antwoord 

In de winter van 2010-2011 is de verlichting vervangen. De nieuwe armaturen kunnen het 
licht beter richten; hierdoor zal de hoeveelheid licht in de bermen afnemen en daarnaast is 
het zogenaamde dynamische verlichting. Dynamische verlichting betekent dat ’s nachts de 
verlichting uitgeschakeld is, behoudens bijzondere omstandigheden. Zo brandt de 
verlichting bij calamiteiten, werkzaamheden aan de weg en slecht zicht als gevolg van 
klimatologische omstandigheden. Tijdens de aanlegperiode brandde de verlichting langer 
en vaker. Dit is wat u op het moment van uw zienswijze (2011) heeft waargenomen. Na 
uitvoering van de werkzaamheden voor de verbreding van de A28 zal het dynamische 
regime van de verlichting ingaan. De verlichtingssituatie in de omgeving zal daardoor 
verbeteren ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Tevens is besloten in verband met 
kunstwerk De Hoek om één mast niet te plaatsen. Hierdoor wordt op deze locatie 
afgeweken van een bepaalde verlichtingsklasse-eis; dit om de uitstraling nog meer te 
beperken.  
 

3   Waardevermindering eigendom 

Een adequate oplossing voor geluidsoverlast is voor inspreker van absoluut belang. 
Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, doet hij een beroep op nadeelcompensatie in 
verband met de waardevermindering van het pand. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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Zienswijze 21, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 
1   Geld voor geluidsmaatregelen die merkbaar zijn voor meer mensen 

Inspreker maakt zich zorgen over het aanwenden van financiële middelen voor een 
resultaat dat in de praktijk van alledag qua geluidsniveau niet waarneembaar zal zijn op de 
plaats waar zij woont. Op haar adres is een geluidswaarde van 44 dB vastgesteld, waar 
een verhoging van 2 dB bij komt door de verbreding. De maatregelen die hier tegenover 
staan verlagen het niveau met 3 dB, dus per saldo is er sprake van een verbetering van 1 
dB. Inspreker zou liever zien dat het geld wordt besteed aan een voorziening waardoor de 
situatie voor meer mensen merkbaar wordt. 
 

Antwoord 

De geluidbelasting op de woning van inspreker wordt verlaagd als gevolg van 
geluidbeperkende maatregelen waar de gehele wijk van profiteert: het aanleggen van 
tweelaags ZOAB op de A28 en het plaatsen van een geluidscherm op de luifel. Deze 
maatregelen zijn doelmatig gebleken bij een afweging van het geluidbeperkende effect van 
de maatregelen en de kosten voor deze maatregelen. 
 
 
2   Groene beplanting op overkapping    

Inspreker vraagt om de bovenkant van de overkapping (Zeist) te voorzien van een groene 
beplanting, bijvoorbeeld met sedum en klimop langs de onderkant, voor een fraaier 
uitzicht vanuit de woningen. 
 
Antwoord 

Sedum begroeiing zou een mooie oplossing zijn voor het aantrekkelijker maken van het 
grote betonnen vlak. Maar de extra belasting door sedum, tot 45 kg/m2 is te veel. Uit 
technische informatie blijkt dat de aanpassing voor de extra geluidsmaatregel door de 
huidige constructie gedragen kan worden. Het daarnaast verzwaren door aanplant van 
sedum kan niet. 
 
 
3  Verhoging maximumsnelheid 130 km per uur 

Inspreker meent dat de verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km per uur de 
milieumaatregelen die nu worden getroffen vernietigt. Zij vindt dit onjuist, omdat de 
overheid niet alleen rekening moet houden met de automobilist, maar ook met alle 
omwonenden van de snelweg, jong en oud. 
 
Antwoord 

De aanpassing van de maximumsnelheid op de A28, wat betekent dat de 
maximumsnelheid gedurende de avond en de nacht (tussen 19.00 en 6.00) op het traject 
Zeist – Leusden-Zuid verhoogd wordt naar 130 km/uur, maakt geen onderdeel uit van het 
Wegaanpassingsbesluit. Voor de besluitvorming over de invoering van 130 km/uur is een 
separaat besluitvormingstraject doorlopen. Wel is er in de onderzoeken die zijn uitgevoerd 
ten behoeve van het MER en WAB A28 rekening gehouden met de invoering van 130 
km/uur. Hierdoor is de wijziging van de maximumsnelheid meegewogen in het bepalen 
van de effecten en maatregelen voor geluid, natuur en lucht. Hiervoor verwijs ik u naar de 
betreffende onderzoeken behorend bij het MER (zie hiervoor ook de Notitie Actualiteit 
MER) en het Wegaanpassingsbesluit.  
 

4  Juistheid modellen luchtkwaliteit   

Inspreker merkt op dat de luchtkwaliteit is berekend op basis van modellen. Of deze ook 
de werkelijkheid weergeven, blijkt pas achteraf. De ervaring leert dat achteraf veel 
modellen niet juist waren, bijvoorbeeld voor de HSL en de Betuwelijn. Inspreker vraagt om 
kritischer te kijken naar de eigen aannames en ook rekening te houden met andere 
benaderingen voor wat betreft de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de toekomst. 
 

Antwoord 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
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nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. 
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
De modelberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER A28 luchtonderzoek 
en de monitoring van het NSL voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007. Deze regeling stelt ook eisen aan de basisgegevens die 
moeten worden gebruikt, zoals de prognoses voor de achtergrondconcentraties en de 
uitstoot van voertuigen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 22, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit De Bilt 
 
 
1   Geluidsmaatregelen op en langs de A28 

Inspreker geeft zijn reactie namens alle bewoners van de Utrechtseweg en Veldzichtstraat 
in De Bilt, de wijk De Bilt-Zuid en namens de LUW, de Bewonersvereniging Leefklimaat 
Utrechtseweg (www.bv-luw.nl). Zij hebben de volgende opmerkingen: 

• De eis om over de gehele lijn vanaf de aftakking van de A27 tot en met de locatie 
achter Sandwijck een hoogwaardig geluidsscherm te plaatsen 

• De eis om een snelheidsbeperking van 80 km in te voeren op het traject vanaf 
Knooppunt Rijnsweerd tot voorbij Sandwijck; 

• De eis om de A28 inclusief Knooppunt Rijnsweerd te voorzien van dubbellaags 
ZOAB 

 

Antwoord 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek van het WAB A28 blijkt dat er in de 
gemeente De Bilt, ten noorden van de A28, op 43 locaties sprake is van een overschrijding 
van de grenswaarden. Het gaat hierbij om woningen die binnen het wettelijke 
onderzoeksgebied, tot 600 meter uit de weg, liggen. 
 
Nabij de Jakobssteeg is sprake van een aantal woningen die dicht bij elkaar liggen, de 
overige woningen liggen verspreid over het gebied. 
 
Op basis van een afweging van de doelmatigheid van maatregelen blijkt het toepassen van 
een geluidreducerende wegdekverharding, tweelaags ZOAB, op de A28 deels doelmatig: 
ter hoogte van de Jakobssteeg en aan de westzijde van Zeist. In het gedeelte waar 
nauwelijks woningen liggen en het effect van tweelaags ZOAB gering is, is het niet 
doelmatig om het aan te leggen. 
 
Vanuit oogpunt van beheer en onderhoud wordt over het gedeelte tussen de Jakobssteeg 
en Zeist, hoewel niet doelmatig, ook tweelaags ZOAB aangelegd. 
Op het knooppunt Rijnsweerd is het niet doelmatig om tweelaags ZOAB aan te leggen, 
vanwege het geringe effect en de grote hoeveelheid wegvakken die een bijdrage aan de 
totale geluidbelasting leveren. 
 
Na het aanbrengen van tweelaags ZOAB zijn de overschrijdingen van de grenswaarden 
nog niet allemaal ongedaan gemaakt. Het is echter niet doelmatig om voor verspreid 
gelegen bebouwing aanvullende geluidschermen te plaatsen. Vanwege de grote afstand tot 
de weg zijn lange schermen nodig, terwijl de opbrengsten gering zijn. 
 
Voor de woningen aan de Jakobssteeg, waar negen woningen betrekkelijk dicht bij elkaar 
liggen, is onderzocht of een scherm doelmatig is. Gebleken is dat de kosten voor een 
dergelijk scherm niet opwegen tegen de bereikte geluidreducties, het is dus niet doelmatig 
binnen de afweging die RWS uitvoert. 
 
Verlaging snelheid 
Vanuit het oogpunt van een soepele doorstroming van het verkeer is de verlaging van de 
maximum snelheid op de A28 niet wenselijk. Aangezien de hoogste bijdrage aan de totale 
geluidbelasting wordt veroorzaakt door vrachtverkeer, is het effect van een 
snelheidsverlaging beperkt aangezien voor vrachtwagens al een lagere snelheid geldt. 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 60 

 

Zienswijze 23, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 
1   Verzoek om geluidswering en afvangen van fijn stof  

Inspreker geeft aan dat ter hoogte van de kruising van de A28 en N373 geen 
voorzieningen worden getroffen om fijnstof en het geluid te weren. De woning van 
inspreker heeft veel overlast van fijnstof. Dit leidt tot vervuiling van de woningen en 
kantoren die in het gebied liggen. Inspreker pleit voor het treffen van voorzieningen om 
fijnstof af te vangen aan de zuidkant van de A28. 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, zoals voorzieningen om fijn stof af te vangen, op te nemen in het 
Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
 
Dat voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit wil niet zeggen dat 
niet enige mate van overlast kan worden ervaren door bijvoorbeeld zwart stof op ramen en 
kozijnen.  
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
Geluidbeperkende maatregelen 
Uit de afweging van maatregelen voor cluster 9, waarin woning van inspreker is gelegen, 
blijkt dat voor het omliggende gebied de volgende doelmatige maatregelen worden 
genomen: 

• de aanleg van tweelaags ZOAB op beide rijbanen van de A28; 
• de plaatsing van een geluidscherm langs de zuidelijke rijbaan, ten oosten van de 

Vollenhovetunnel; 
• de verhoging van het bestaande geluidscherm tussen de Vollenhovetunnel en de 

luifel met 1 meter; 
• de verhoging van de bestaande luifel met 2 meter. 

 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting bij 
de woning van inspreker ongeveer gelijk blijft: in zowel de huidige (2010) als de 
toekomstige situatie (2023) bedraagt die maximaal 48 dB.  
 

 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 61 

 

Zienswijze 24, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 
1   Verzoek om afvangen fijnstof aan zuidkant A28 

Inspreker stelt voor dat er een snelheidbeperking van 80 km op de A28 wordt ingevoerd 
om fijnstof te beperken. De beperking zou dan moeten ingaan bij het begin van de 
overkapping bij Vollenhove tot aan de grens bij Soesterberg. De snelheidsbeperking zou in 
ieder geval moeten gelden voor de periode dat de weg wordt aangelegd.  
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, zoals het beperken van de maximumsnelheid, op te nemen in het 
Wegaanpassingsbesluit. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
2   Groenbeplanting bij overkapping Vollenhove 

Inspreker stelt dat de overkapping bij Vollenhove beplant zou moeten worden met sedum, 
om de luchtkwaliteit te verbeteren. Sedum vangt CO2 af. Bovendien geeft dit de bewoners 
van de flats een aangenaam groen uitzicht. 
 
Antwoord 
Sedum begroeiing zou een mooie oplossing zijn voor het aantrekkelijker maken van het 
grote betonnen vlak. Maar de extra belasting met sedum, tot 45 kg/m2 is te veel. Uit 
technische informatie blijkt dat de aanpassing voor de extra geluidsmaatregel door de 
huidige constructie gedragen kan worden. Het daarnaast verzwaren met aanplant van 
sedum kan niet.  
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Zienswijze 25, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Huis ter Heide 
 
 
1   De waarde van inspraak in relatie tot een vastgesteld OWAB 

Inspreker heeft een vraag naar aanleiding van het gebruik van het woord besluit in het 
OWAB A28. Hij leest op bladzijde 7:”….stel ik (dat is vermoedelijk de minister?) hierbij het 
Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit vast betreffende de  aanpassing van de A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort in beide richtingen”. Volgens inspreker is het besluit daarmee 
onherroepelijk. Zijn vraag is wat de informatie- en inspraakbijeenkomsten over het OWAB 
A28 voor zin hebben voor de bezoekers? Het besluit is genomen, zie ook de tekst van het 
pamflet ‘Betere doorstroming op de A28’: ‘de werkzaamheden moeten in mei 2011 zijn 
gestart’ en ‘moeten in 2011 en 2012 worden voltooid’. De conclusie van inspreker is dat er 
niets meer aan te veranderen valt. 
 
Antwoord 

Het woord “ik” slaat op de minister van Infrastructuur en Milieu (namens deze, de 
Directeur-Generaal Mobiliteit) die het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit heeft vastgesteld. 
Het ontwerp-besluit lag 6 weken ter visie waardoor iedereen in de gelegenheid is gesteld 
daarop zienswijzen in te dienen. Ook dienen de informatie- en inspraakavonden over de 
A28 hiervoor. Daarnaast is er de (digitale) mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen 
bij het Centrum Publieksparticipatie in Den Haag. Het kan ook schriftelijk (per brief) bij het 
Centrum Publieksparticipatie. De zienswijze van elke inspreker wordt meegewogen in de 
verdere besluitvorming om te komen tot het Wegaanpassingsbesluit (WAB). Elke inspreker 
krijgt een reactie in de Nota van Antwoord op het opgegeven adres thuis gezonden. 
Afhankelijk van de inhoud en argumentatie van de zienswijze zou dit kunnen bijdragen tot 
een wijziging in het Wegaanpassingsbesluit. Dit is dus anders dan inspreker veronderstelt. 
In het WAB zijn de wijzigingen in het hoofdstuk “Wijzigingen” aangegeven.  
 
2   Verkeersproblemen door bottlenecks 

Inspreker stelt dat verkeersproblemen, filevorming en daardoor vertraagde doorstroming 
van wegverkeer het gevolg zijn van te veel auto’s (vooral ook te veel vrachtauto’s) op de 
weg. Voor de hand liggende oplossingen zijn:  

a. het aantal weggebruikers verminderen;  
b. de doorstroomcapaciteit van de weg verbeteren.  

 
Rijkswaterstaat kies voor b. Een direct gevolg hiervan is dat dit een aanzuigende werking 
heeft op die weggebruikers die, gezien de problematiek, besloten hebben om hun 
zelfstandige deelname aan het (auto)verkeer drastisch te beperken of volledig te stoppen. 
Als doorstroming (tijdelijk) verbetert, zullen deze weifelende of gestopte chauffeurs toch 
weer de weg op gaan. Wordt daarbij opgeteld de bevolkingstoename en de wens om onze 
mobiliteit zo veel mogelijk zelfstandig te controleren, dan weten we dat zonder drastische 
beperkingen zoals verhoging van brandstofprijzen en wegenbelastingen, wegverbeteringen 
voortdurend zullen moeten worden aangepast. 
 
Betere doorstroming wordt niet alleen bepaald door wegbreedte (aantal rijstroken) maar 
ook door “bottlenecks” vooral aan het begin en einde van een snelweg, bij op- en afritten, 
bij nadering van de bebouwde kom, op plaatsen waar een 4- of 6-baans weg aansluit op 
een secundaire of tertiaire weg. Ondanks de wegverbreding op de snelweg zullen zich bij 
die “bottlenecks” files beginnen te vormen die naar grootte van de obstructie en het 
tijdstip van de dag (spitsuur!) zullen aangroeien. In plaats van achter elkaar staan we dan 
naast elkaar in de file. 
 
Antwoord 

Voor het bepalen van de effecten van de wegverbreding wordt gebruik gemaakt van het 
NRM verkeersmodel, dat in 2011 is geactualiseerd. In dit model wordt rekening gehouden 
met relevante kenmerken van wegen, die invloed hebben op de doorstroming van verkeer. 
Ook wordt er rekening gehouden met verschillende relevante ruimtelijke ontwikkelingen, 
die van invloed zijn op het weggebruik in Nederland. De sociaal economische gegevens zijn 
gebaseerd op het Global Economy scenario van het Centraal Planbureau (CPB). Hierin zijn 
onder andere gegevens opgenomen over autobezit, economische ontwikkelingen, gebruik 
van het openbaar vervoer, inwoneraantallen en het aantal arbeidsplaatsen. Op die manier 
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wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld verkregen van de effecten van de wegverbreding 
in de toekomst (2020). 
 
3  Verdwijnend groen in Huis ter Heide, maar compensatie ver weg 

Wegverbreding gaat ten koste van groen. Gezien de gretigheid van project-ontwikkelaars 
en de gemeente Zeist om groen (bos en weiland, sportpark) op te waarderen tot rood 
(bouwgrond voor woningen en bedrijven) is het woongebied van Huis ter Heide in de 
laatste 12 jaar dat inspreker er woont, door de plaatselijke overheid gepromoveerd tot een 
‘verdienlocatie’ van Zeist. Sinds die periode, ondanks verzet van de bewoners, is het groen 
en de rust snel aan het verdwijnen. Plannen voor verdere ontgroening van Huis ter Heide 
worden in de nabije toekomst gerealiseerd of voorbereid. 
Inspreker geeft aan dat er compensatie is voorgesteld door de ‘verdieners’, vervanging 
bijvoorbeeld van de in de onmiddellijke nabijheid van de buurtschap gekapte 800 bomen 
voor het bouwrijp maken van de daar in aanbouw zijnde autoboulevard. Inspreker wijst op 
de plek van de compensatie; niet in hun achtertuinen, maar op 15 km afstand in de 
gemeente Wijk bij Duurstede! Wat kopen ‘verdieners’ daarvoor? 
 
Inspreker voert de Huis ter Heide groen/rood problematiek aan om duidelijk te maken dat 
verbreding van de A28 (het OWAB A28) een verdere aantasting inhoudt van zijn kwetsbare 
en reeds zwaar belaste omgeving. Dat wordt ook onderkend in OWAB A28: toename van 
geluidsoverlast (voorkeursgrenswaarde 48 dB) en uitstoot van fijn stof bijvoorbeeld zal 
grenswaarden overstijgen. De eenvoudigste en goedkoopste (?) oplossing daarvoor is om 
de toelaatbare grenswaarden na afweging van kosten/baten bij wet te verhogen. Straks 
een geluidsscherm oprichten of bestaande schermen verhogen is al een stuk beter. 
 
Antwoord 

De autoboulevard waaraan inspreker refereert is inmiddels gerealiseerd, en ook de bomen 
daarvoor zijn gekapt. Deze activiteiten vallen echter buiten het toepassingsbereik van het 
wegaanpassingsbesluit, dat zich richt op de verbreding van de weg en niet op bouw van 
een autoboulevard. Daarvoor is in het verleden een ander ruimtelijk besluit opgesteld en 
een ander inspraaktraject geboden. 
Overigens zijn in het A28-wegaanpassingsbesluit de nodige natuurmaatregelen 
opgenomen. Die zijn te vinden in de artikelen van dit besluit en de daarbij behorende 
toelichting. Daarnaast bevat het Landschapsplan informatie over hoe de verbreding zo 
zorgvuldig mogelijk in het landschap wordt ingepast. Hier wordt naar verwezen. 
Ter beperking van geluid worden geluidsmaatregelen gerealiseerd conform de Wet 
geluidhinder, dit betekent onder meer dat de A28 in beide rijrichtingen wordt voorzien van 
tweelaags ZOAB.  
Voor het aspect Luchtkwaliteit (waaronder fijn stof) wordt verwezen naar het thematische 
deel van deze Nota van Antwoord. Hier is in hoofdstuk 4 een toelichting opgenomen over 
het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). 
 
Als gevolg van de verbreding zal de geluidbelasting in de toekomstige situatie (2023) na 
maatregelen ca. 1 dB hoger zijn dan de grenswaarde. Deze grenswaarde is gebaseerd op 
de geluidbelasting in 1995, de situatie voor opening van de spitsstrook. Ten opzichte van 
de huidige situatie is er geen toename. 
 

 

4  Maak een overdekte A28, van Zeist tot afslag Den Dolder, Zeist Oost 

Inspreker stelt voor: Overdek de A28, aansluitend van de bestaande overkapping aan de 
N-zijde van de Zeister Componistenbuurt en Vollenhove, over een lengte van tenminste 
1,5 km tot aan de afslag Den Dolder, Zeist Oost. 
Hij stelt voor dat RWS in overleg treedt met gemeente Zeist en een plafond ontwerpt en 
bouwt over de A28. Dat plafond moet zo worden uitgevoerd dat het tevens de fundering 
vormt voor daarop te bouwen woningen, eventueel kantoren en bedrijfspanden. Bij een 
lengte van 1500 meter en een breedte ten minste 14 meter levert dat ruim 2 hectare (of 4 
hectare) hoogwaardige bouwoppervlakte op. Inspreker ziet daar een bouwgrondprijs van 
1000 euro per meter. Dat betekent dat een plafond over de A28 een investering voor 20 
tot 40 miljoen euro dekt. Voor de uitvoering van de overkapping dient RWS te kijken naar 
bijv. de Haagse Utrechtse Baan en daarop gebouwde kantoorcomplexen. 
 
Inspreker stelt dat door bovengenoemd voorstel Nederland zijn 6 banen brede A28 krijgt. 
Gemeente Zeist krijgt 20.000 tot 40.000 m2 bouwgrond zonder daarbij haar groene imago 
te verliezen. Verder is Zeist, inclusief de woonomgeving van inspreker, Huis ter Heide, 
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beschermd tegen geluidsoverlast,  uitlaatgassen en fijn stof ten gevolge van het verkeer 
op de snelweg. Daarnaast leidt het tot opheffing van de door de A28 veroorzaakte cesuur 
tussen de kern van Zeist en de noordelijke buurtschappen Huis ter Heide, Bosch en Duin 
en Den Dolder. Inspreker meent dat genoemde combinatie van belangen een aanbeveling 
is om het OWAB A28 iets ruimer aan te passen. 
 
Antwoord 
Allereerst danken wij u voor het meedenken over potentiële activiteiten bovenop de A28.  
Het aanleveren van bouwgrond als fundering voor woningbouw en bedrijvenbouw door 
middel van het maken van een plafond valt buiten het toepassingsbereik van de Spoedwet. 
De aanpassing van de weg die door deze wet mogelijk wordt gemaakt, is er in hoofdzaak 
op gericht dat deze zoveel mogelijk plaatsvindt aan de hand van aanpassing van het 
bestaande wegprofiel.  
In het akoestisch onderzoek (2012) dat voor de verbreding van de A28 Utrecht– 
Amersfoort is uitgevoerd, zijn de maatregelen bepaald die conform de Wet geluidhinder 
genomen moeten worden om de effecten van de verbreding te mitigeren. Het is doelmatig 
gebleken om de bestaande luifel bij Zeist met 2 meter te verhogen en om twee 
geluidschermen te plaatsen van 2 meter hoog. Verdere verhoging van de schermen op de 
luifel is technisch niet mogelijk: de luifel kan maximaal een scherm van 2 meter hoog 
dragen. Het aanleggen van een nog veel verdergaande maatregel zoals een volledige 
overkapping van de A28 ter hoogte van Zeist is daarom niet onderzocht.  
Omdat het project A28 Utrecht-Amersfoort is opgenomen in het NSL, zullen er geen 
projectspecifieke maatregelen genomen worden voor luchtkwaliteit. Als uit de monitoring 
van het NSL blijkt dat er maatregelen voor lucht nodig zijn, dan wordt hiertoe door de 
Minister in het kader van het NSL een besluit genomen. Er is vanuit het oogpunt van lucht 
en geluid op dit moment dus geen aanleiding om het plaatsen van een overkapping van de 
A28 te onderzoeken.  
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Zienswijze 26, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 
1   Wegvangen van de zandhagedis en hazelworm 

Inspreker is lid van de Stichting Milieuzorg Zeist. Hij maakt zich zorgen over de 
zandhagedis en de hazelworm. Deze zouden weggevangen zijn om de Flora- en faunawet 
te omzeilen. Inspreker is er niet zeker van dat alle dieren weggevangen zijn. Deze komen 
nu het warmer wordt tevoorschijn. Hij vraagt welke maatregelen worden genomen als de 
dieren teruggaan naar de plek van herkomst. Deze vraag wil hij graag beantwoord krijgen 
voordat het echt warmer wordt. Een tip om te controleren of de dieren allemaal 
weggevangen zijn, is om een maand voordat met de werkzaamheden wordt begonnen nog 
een laatste inspectie te houden. 
 
Antwoord 

In september 2010 zijn de vlakke bermen van de A28 door een ecoloog gecontroleerd op 
de aanwezigheid van zandhagedissen en andere beschermde platen en diersoorten. Nadat 
geconstateerd is dat deze gedeelten van de berm vrij waren van deze dieren en planten is 
de berm bewerkt waardoor deze ongeschikt is geworden voor eventuele beschermde 
planten en dieren. Bij het werken in de vlakke berm wordt een zogenaamd ecologisch 
werkprotocol gevolgd. De opdrachtnemer van RWS heeft deze opgesteld. Hierin staat hoe 
te handelen bij de werkzaamheden zodat de door de Flora- en faunawet beschermde 
planten en dieren niet worden bedreigd in hun voorkomen. De tip van inspreker maakt 
bijvoorbeeld onderdeel uit van dit werkprotocol. Ter illustratie: op 13 mei 2011 heeft een 
inspectie plaatsgevonden van deze stroken en is geconstateerd dat er geen beschermde 
planten en dieren in de vlakke berm direct langs het asfalt voorkomen. 
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Zienswijze 27, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Verzoek om maatregelen langs de A28 in Amersfoort 

 
1.1. Wegverbreding in de middenberm 
Ter hoogte van Amersfoort-Schuilenburg dient de weg niet in de Groengordel te worden 
aangelegd maar over de grond in de middenberm of aan de oostkant. 
 
Antwoord 
In de Spoedwet wegverbreding is besloten dat de A28 symmetrisch verbreed moet 
worden, om zoveel mogelijk het bestaande asfalt te kunnen benutten.  
 
Het dwarsprofiel van de A28 van Rustenburg kan niet van toepassing zijn op Schuilenburg. 
Het gebruik van de middenberm kan niet voorkomen dat er extra asfalt moet worden 
aangelegd langs de bestaande weg aan de zijde van Schuilenburg. Vanwege 
verkeersveiligheidseisen en de bestaande dwangpunten voor het ontwerp van de weg (dat 
zijn de viaducten) zou de middenberm slechts over een beperkte lengte (100-150 meter) 
en voor een klein gedeelte (oplopend tot maximaal 1.87 meter) kunnen worden gebruikt. 
De benodigde ruimte voor de verbreding aldaar is 6 meter. De vele extra kosten die 
gemaakt zouden moeten worden om dit kleine gedeelte van de middenberm te gebruiken, 
staan niet in verhouding tot de beperkte winst in ruimte aan de kant van Schuilenburg.  
  
1.2. Verhuisbaar scherm Schuilenburg 
Het toepassen van een verhuisbaar, kwalitatief minderwaardig geluidswerend scherm, 
voorlopig als niet permanent genoemd, blijkt nu zomaar permanent te zijn. Dit heet 
onjuiste publieksvoorlichting. 
 
Antwoord 

Het geluidscherm dat in het kader van het WAB A28 geplaatst wordt, voldoet aan alle 
eisen die voor een dergelijk geluidscherm gelden. Zo is de keuze van de materialen 
zodanig, dat de vereiste geluidreductie daarmee bereikt kan worden. 
Bij het ontwerp van het geluidscherm is echter gekozen voor materialen en 
bouwmethodes, die hergebruik in een latere fase mogelijk maken. 
Er is namelijk sprake van een zgn. modulair scherm dat eenvoudig elders toegepast kan 
worden. Daarmee blijft een definitieve oplossing in een later stadium, bijvoorbeeld bij het 
project Hoevelaken, mogelijk. 
 
1.3. Kostenvergelijking 
Er ontbreekt een kostenvergelijking tussen de ontworpen maatregelen op het gebied van 
geluidshinder en een gedeeltelijke overkapping van de A28, welke uitgebouwd kan worden 
tot een volledige overkapping waarmee ook verspreidng van de fijnstof kan worden 
tegengegaan. 
 

Antwoord 

In de aanvullende rapportage Schuilenburg is een afweging gemaakt tussen verschillende 
varianten zoals geluidschermen en gedeeltelijke overkapping (luifel). Hieruit blijkt dat de 
extra geluidreductie van een overkapping nauwelijks effectiever is dan een vergelijkbaar, 
gewoon scherm. De meerkosten voor een dergelijke overkapping wegen daarom niet op 
tegen het extra effect. 
 
 
1.4. Geluidhinder blijvend te hoog 
Het buitenniveau geluidhinder in Schuilenburg wordt blijvend te hoog. Iedereen, ook RWS, 
weet dit. 
 
Antwoord 

Als gevolg van de nu voorziene maatregelen zal de geluidbelasting in deze wijk bij alle 
woningen in ieder geval meer dan 2 dB stiller worden en vaak nog meer. 
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Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en wordt de 
toename van de geluidbelasting als gevolg van de verbreding van de A28 meer dan 
ongedaan gemaakt.  
 
1.5. Onderzoek geluid 
Een onderzoeksverplichting om het geluidsniveau tot een aanvaardbaar niveau terug te 
brengen kan geheid nog jaren op zich laten wachten. Ook RWS weet dit. 
 
Antwoord 

Zie het antwoord bij 4. Op basis van het WAB is er reeds een onderzoek uitgevoerd met 
als resultaat een aanzienlijk pakket geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en 
geluidschermen tot 11 meter hoog. 
 
1.6. Fijn stof 
Het fijnstof en het roet zorgen voor steeds toenemende smerigheid op de ramen en kozijn. 
Het wordt steeds erger en niet beter want RWS neemt geen maatregelen hiertegen, 
bijvoorbeeld een overkapping. 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide.Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen. 
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, zoals een overkapping, op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
 
Uit een trendanalyse van de meetstations van RIVM, DCMR en GGD Amsterdam blijkt dat 
de concentraties fijn stof gestaag dalen sinds 1993. Voor fijn stof wordt over de hele 
analyseperiode een dalende trend van gemiddeld 0,7 µg/m3 waargenomen. 
Deze daling is mede het gevolg van Europese eisen voor emissies van wegvoertuigen. 
Deze eisen zorgen ervoor dat nieuwe personenauto’s en vrachtauto’s schoner zijn dan 
oudere voertuigen. Hierdoor nemen de totale fijn stof emissies door voertuigen af, 
ondanks de groei van het verkeer 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
1.7.  Overleg RWS-gemeenten-bewonersstichting 
Het lijkt erop dat alle overleg tussen RWS, de gemeente Amersfoort en de 
bewonersstichtingen zoals “A28 Duurzaam” genegeerd is/wordt. Het lijkt erop dat alle 
overleg alleen maar voor de zogenaamde “buhne” heeft plaatsgevonden. 
 
Antwoord 

Anders dan inspreker veronderstelt wordt juist het overleg gezocht en niet genegeerd. Het 
A28-project is een ingewikkeld project dat bijdraagt aan het verminderen van files en een 
betere doorstroming. Het opstellen en de uitvoering van het plan vereist veel afstemming 
met onze medeoverheden, waaronder de gemeente Amersfoort. Ook bestaat er een 
uitgebreid stelsel van overlegsituaties met de lokale bewonersstichtingen, waaronder de 
Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam. De afgelopen jaren hebben 
verschillende overleggen plaatsgevonden met de genoemde stichting.  
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Zienswijze 28, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Stoutenburg 
 
 
1   Geluidstoename door meer verkeer en Hogere waarde geluid  

Insprekers reageren op het onderwerp hogere waarde geluid (project A28 Utrecht-
Amersfoort). Ze geven aan niet te zitten wachten op de verbreding van de A28. In de 
afgelopen 30 jaar dat de insprekers aan de Hessenweg 4 in Stoutenburg wonen hebben ze 
veel aan woongenot ingeleverd. Iedere weg wordt steeds drukker, en als er dan ook nog 
verbreding van wegen wordt toegepast is dat alleen al een uitnodiging voor nog meer 
verkeer. Er wordt gesproken over geluid maar wat te denken van de uitstoot door al het 
verkeer, de luchtkwaliteit is de afgelopen jaren behoorlijk achteruit gegaan. 
 
Insprekers vragen zich af of over deze aspecten wel genoeg wordt nagedacht. Voordat dit 
project gereed is, vrezen ze weer jaren in de herrie van de wegwerkzaamheden te zitten. 
Insprekers zitten daarin al zo lang door de aanleg van de op- en afrit van de Hogeweg. 
Insprekers wijzen erop dat ze niet in aanmerking komen voor geluidsschermen vanwege 
het kostenplaatje, maar hopen toch dat er rekening met hen wordt gehouden, omdat ze 
met meer verkeer te maken krijgen. Insprekers vragen begrip van Rijkswaterstaat en 
hopen dat er rekening wordt gehouden met hun gezondheid en hun woongenot. 
  
Antwoord 

Bij de woning van inspreker zal, als gevolg van de verbreding en het toegenomen 
verkeersaanbod, de geluidbelasting in de toekomstige situatie (2023) met max. ca. 1,6 dB 
toenemen als er geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen. Als doelmatige 
maatregel voor alle woningen, zowel aan de west- als de oostzijde van de A28, wordt 
tweelaags ZOAB aangelegd. Hiermee zal de geluidbelasting in de toekomst (2023) 
teruggebracht kunnen worden tot een niveau dat bij de  woning van inspreker iets lager 
ligt dan die in de huidige situatie (2010). De toename t.g.v. de verbreding van de A28 
wordt daarmee dus geheel weggenomen,zodat aanvullende maatregelen niet onderzocht 
hoeven te worden. 
 
De aanleg van de (sinds april 2011 geopende) op- en afrit van de Hogeweg was een 
separaat project, namelijk een bestemmingsplanprocedure van de gemeente Amersfoort. 
Het maakt geen deel uit van de werkzaamheden aan de A28 die worden uitgevoerd op 
basis van het wegaanpassingsbesluit. 
 
Luchtkwaliteit 
Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 
werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en tijdig aan de wettelijke grenswaarden 
wordt voldaan, voor fijnstof (PM10) en voor stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie 
met betrekking tot het onderwerp luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de 
paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik 
verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 69 

 

Zienswijze 29, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Geluidsscherm Schuilenburg  

Inspreker geeft aan blij te zijn dat het een transparant geluidsscherm wordt, want ze wil 
graag zicht houden op de A28. Zoals inspreker het leest in de stukken zal het aantal dB’s 
na plaatsing van het scherm van 11 meter en tweelaags ZOAB verminderen in vergelijking 
met nu. 
  
Antwoord 

Ter hoogte van de woonwijk Schuilenburg/Randenbroek wordt een geluidsscherm van 11 
meter hoog gebouwd. Hiervan wordt het bovenste deel, ca. 3,5 meter hoog, transparant 
en het deel onderin krijgt een groen begroeid karakter. Ter hoogte van de kruisingen met 
de watergangen zal het geluidscherm over een grotere lengte geheel transparant worden 
uitgevoerd. We zijn blij te horen dat u tevreden bent met het toekomstige transparante 
geluidsscherm.  
 
2  Revitalisering van de parkzone bij de Schuilenburg-flats 

Inspreker hoopt dat ze niet te goed van vertrouwen is als ze ervan uitgaat dat de 
groenstrook/parkzone bij de Schuilenburg-flats daadwerkelijk gerevitaliseerd gaat worden 
door de gemeente Amersfoort met medewerking van RWS. Een begroeide buffer, ook als 
dat een begroeid geluidsscherm is, maakt het een stuk aangenamer. 
 
Antwoord 

De revitalisering van de groengordel in Schuilenburg is een gevolg van het A28-project. 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven p de 
kaart “herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 30, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Soesterberg 
 
 
1   Het OWAB A28 gaat niet in op geluid in de tuin  

Inspreker geeft aan dat hij het OWAB over de uitbreiding van de A28 heeft doorgeworsteld 
en de indruk heeft dat iemand hier veel tijd in heeft ingestoken. Hij stelt dat het wel iets 
korter had gekund (10%) en dan zou het grootste bezwaar wellicht ook gepubliceerd 
kunnen worden. Inspreker stelt dat namelijk nergens gesproken wordt omtrent het geluid 
van de A28, terwijl men niet binnenshuis is. Met een zuidenwind is het in de tuin 
(zuidzijde) niet echt prettig vertoeven. Het kan toch niet zo zijn dat RWS wel binnenshuis 
met geluidsbeperkende middelen het teveel aan geluid wil verminderen, maar dat RWS de 
tuin (en dus het leefplezier van inspreker) buiten beschouwing wil laten. Inspreker 
adviseert het geluid bij de bron aan te pakken, dus bij de weg zelf of via een overkapping 
zoals bij Zeist. 
  
Antwoord 

Het beoordelingskader van de Wet geluidhinder schrijft voor de geluidbelastingen te 
toetsen op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, zoals de woning van de 
inspreker. Tuinen zijn geen geluidgevoelige bestemmingen. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting op deze woning zonder maatregelen 
in de toekomst (2023) met meer dan 2 dB zal toenemen ten opzichte van de huidige 
situatie. Door toepassing van geluidbeperkende maatregelen, de aanleg van tweelaags 
ZOAB op de A28, zal de toename grotendeels worden weggenomen. 
 
Als gevolg van de maatregelen zal de geluidbelasting in de toekomstige situatie (2023) ten 
opzichte van de huidige situatie (2010) met ca. 0.5 dB toenemen. Direct na openstelling 
van de verbrede A28 zal de geluidbelasting lager zijn dan de huidige geluidbelasting. Als 
gevolg van de groei van het verkeer zal de geluidbelasting dan weer gaan toenemen. 
 
Het toepassen van een overkapping is een maatregel die hier niet effectief is. Vanwege de 
toepassing van tweelaags ZOAB kan de toename vrijwel geheel worden weggenomen, de 
resterende overschrijdingen zijn te gering om een dergelijke dure constructie te 
rechtvaardigen. 
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Zienswijze 31, ingediend door:                               

 
 
Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) 
Willem van Mechelenstraat 34 
3817 BC  Amersfoort 
 
 
1.   Bezwaren tegen vaststellen hogere geluidsbelasting in Amersfoort 

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), zijn een koepel van 
belangengroeperingen in de stad Amersfoort die -verkort weergegeven- als doelstelling 
heeft de kwaliteit van het woon- en leefklimaat te beschermen en ook de kwaliteit van het 
milieu waaronder lucht, geluid, bodem, water en de gezondheid van mensen en goede 
ruimtelijke ordening, waaronder verkeersafwikkeling. De SGLA is betrokken bij veel grote 
projecten in Amersfoort. Ook in dit project heeft de SGLA meegedaan in de informatie en 
inspraak. 
 
Insprekers constateren dat in Amersfoort voor 463 woningen een hogere geluidswaarde 
moet worden vastgesteld in verband met de aanpassingen aan de A28 en tevens in 
verband met de aanpassingen aan de A1 aan 11 woningen. In de zienswijze is een lange 
tabel gevoegd met daarin de straat en de wijk waarin de woningen liggen met een hogere 
waarde geluid.  
 
Insprekers maken bezwaar tegen het vaststellen van hogere geluidsbelasting. Op deze 
wijze krijgen 474 woningen in Amersfoort een permanent te hoge buitengeluidsbelasting. 
Hierdoor kunnen bewoners geen ramen en/of deuren open zetten, laat staan buiten zitten, 
zonder geluidsoverlast van de snelweg.  
 
Insprekers kwalificeren dit als onbegrijpelijk en ontoelaatbaar. Ze vinden dat er passende 
maatregelen moeten worden genomen, waardoor de geluidsbelasting op een aanvaardbaar 
niveau komt. Het kunnen genieten van de buitenlucht en de zon is voor de bewoners een 
belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid.  
 
Insprekers begrijpen niet waarom juist in Rustenburg zo’n groot aantal woningen met deze 
geluidsoverlast te maken krijgt. Nergens wordt duidelijk gemaakt wat het effect en de 
kosten zouden zijn van het ophogen van de bestaande geluidswal. 
 

Antwoord 
Volgens het toetsingskader in de Wet geluidhinder wordt de toekomstige geluidbelasting 
getoetst aan de huidige belasting. Bij geluidstoenames 1.5 dB of meer of bij 
saneringswoningen worden maatregelen onderzocht. Dit resulteert voor heel Rustenburg 
inderdaad tot grote geluidstoenames. 
 
Bij het maatregelonderzoek wordt gekeken welke maatregelen doelmatig zijn: de kosten 
van de maatregel moeten opwegen tegen het reducerend geluidseffect.  
Beoordeling doelmatigheid is gebaseerd op zgn. normkosten, een gemiddeld bedrag dat 
wordt gehanteerd maar wat niets te maken heeft met de werkelijke kosten. Deze 
gemiddelde kosten en normbedragen die worden gehanteerd bij reductie worden landelijk 
gehanteerd om objectief maatregelen te kunnen beoordelen. Specifiek voor dit project 
kunnen andere omstandigheden gelden maar die worden bij een dergelijke afweging niet 
meegenomen. 
 
Het toepassen van tweelaags ZOAB haalt het meeste van de geluidstoenames weg. Het 
restant van de geluidstoename is niet groot genoeg om andere effectieve maatregelen te 
kunnen treffen. Bij Rustenburg staat een geluidwal met daarop een scherm. Het geheel is 
niet ophoogbaar waardoor een verhoging van een meter alleen gerealiseerd kan worden 
door de gehele constructie te vervangen door een nieuw scherm. Op plekken waar het 
scherm al moet worden vervangen vanwege verbreding is dat wel doelmatig, maar op 
andere plekken is dit te duur. Voor nog gedetailleerdere informatie wordt verwezen naar 
zienswijze 124.  
 
Uit het geactualiseerde onderzoek bij het WAB is inmiddels gebleken dat, mede door de 
uitbreiding van de doelmatige maatregelen, het aantal woningen in Amersfoort waarvoor 
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een hogere waarde vanwege de A28 dient te worden vastgesteld, is afgenomen van 463 
naar 292. 
 
2.  Bewoners schadeloos stellen 

Insprekers geven aan dat de bewoners schadeloos dienen te worden gesteld. In het 
wegaanpassingsbesluit lezen ze dat dit pas kan als alle aanpassingen onherroepelijk zijn 
geworden. Dit betekent dat bewoners ruim 10 tot 15 jaar in het ongewisse leven en 
tegelijkertijd blijvende schade van geluidsbelasting ondervinden.  
 

Antwoord 

De zienswijze is door de organisatie ingediend als vertegenwoordigend orgaan. Bewoners 
dienen voor hun specifieke geval zelf actie te ondernemen. Er is een regeling opgenomen 
in het wegaanpassingsbesluit over schadevergoeding. Voor de desbetreffende bewoners 
geldt het volgende: Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van 
waardevermindering van uw woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van 
het Wegaanpassingsbesluit of de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een 
verzoek tot schadevergoeding indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding 
vindt u in het thematische deel van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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Zienswijze 32, ingediend door:                              

 
 
Inwoner uit Leusden 
 
 
1.   Bezwaar tegen niet halen geluidsnormen vanwege kostenefficiëntie  
Inspreker wijst erop dat Rijkswaterstaat een maximale limiet stelt aan de geluidsbelasting. 
Hij constateert dat Rijkswaterstaat in de Hogere waarde geluid-brief van 16 maart 2011 
schrijft dat de limieten wel zijn te halen, maar dat besloten is ervan af te zien omdat de 
norm niet kostenefficiënt kan worden behaald. Het wordt te duur. Inspreker verzoekt 
antwoord op de volgende vragen:   

• Op basis van welke criteria komt u tot die conclusie? 
• Geldt altijd eenzelfde criterium of hangt dat van de situatie af? 
• Is in vergelijkbare zaken altijd dezelfde afweging en keuze gemaakt of zijn er 

gevallen waarbij wel tot een andere oplossing is gekomen? 
• Staat de Europese Unie toe dat u afwijkt van die grenswaarde? 
• Heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor het loslaten van deze grenswaarde, 

als op basis van het gehanteerde argument (niet kostenefficiënt) de geldende 
norm niet kan worden gehaald? 

• Zijn daar dan weer criteria voor en op basis van welke criteria mag u dat 
zelfstandig bepalen? 

• Is er onderzoek geweest naar de gezondheidseffecten van het verhogen van de 
maximale grenswaarde in het onderhavige gebied? 

• Zijn er rapporten over deze gevolgen en zijn de resultaten daarvan meegewogen in 
uw beslissing? 

 
Inspreker maakt er bezwaar tegen dat, op basis van onderzoek, wordt gesteld dat de extra 
kosten om binnen de wettelijke kaders te blijven te hoog zijn en er gekozen wordt voor het 
belasten van burgers met een overdosis geluid. 
Hij is verbaasd dat een overheid een maximum geluidsbelasting vaststelt en dat 
vervolgens, als het om kostentechnische redenen kennelijk niet haalbaar is, diezelfde 
maximum geluidsbelasting naar boven kan en mag worden bijgesteld. 
 
Antwoord 

Voor de bepaling van de doelmatigheid van geluidbeperkende voorzieningen wordt gebruik 
gemaakt van een doelmatigheidscriterium (DMC). Het DMC geldt voor alle rijkswegen en 
bij vergelijkbare zaken wordt op een vergelijkbare manier een afweging gemaakt, teneinde 
landelijk eenzelfde beoordeling van de situatie uit te voeren. Het DMC is goedgekeurd om 
te gebruiken bij geluidsonderzoeken voor rijkswegen, daar zijn geen aparte criteria voor. 
Voor dergelijke onderzoeken wordt het wettelijk kader gevormd door de Wet geluidhinder 
en in dit onderzoek is dit gehanteerd. Daarin wordt gesteld dat een overschrijding van de 
grenswaarde acceptabel is, als kan worden aangetoond dat maatregelen niet doelmatig 
zijn. Op basis van het gehanteerde DMC is die conclusie getrokkken. 
 
Er is geen onderzoek geweest naar gezondheidseffecten als gevolg van geluid in het 
onderhavige gebied. Ten behoeve van het WAB heeft uitgebreide toetsing plaatsgevonden 
aan de wettelijke eisen voor geluid. Deze eisen dragen bij aan het beheersen van 
gezondheidsrisico’s.  
 
2.  Gevelisolatie en tuin 

Inspreker wijst op mogelijke aanpassingen aan de gevel indien blijkt dat de maximale 
grenswaarde (“binnenwaarde”) in de woning te hoog blijkt te zijn. In een tuin is de 
“buitenwaarde” van belang. Bewoners kunnen daar niet even overheen stappen. Bewoners 
krijgen decennia lang te maken met de “kostenefficiënte” afweging waardoor het 
woongenot achteruit holt. Uiteraard is binnen de “binnenwaarde” van belang, echter in de 
zomer is een open raam gemeengoed en de “binnenwaarde” wordt dan mede bepaald door 
de “buitenwaarde”. Een te hoge geluidsbelasting op de gevel kan niet eenvoudig door 
extra geluidsisolatie aan de buitenzijde resulteren in het bereiken van een “grenswaarde” 
die acceptabel is. Tenzij Rijkswaterstaat stelt dat bewoners geen ramen open moeten 
zetten omdat zij anders geluidsschade kunnen oplopen. 
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Antwoord 
Het beoordelingskader van de Wet geluidhinder schrijft voor de geluidbelastingen te 
toetsen op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, zoals de woning van de 
inspreker. Tuinen zijn geen geluidgevoelige bestemmingen. 
 
Uw constatering dat in de zomer bij een open raam de “binnenwaarde” bepaald wordt door 
de “buitenwaarde”. Helaas houdt de Wet geluidhinder hier geen rekening mee.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting op deze woning zonder maatregelen 
in de toekomst (2022) met ca. 3 dB zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie. 
Door toepassing van geluidbeperkende maatregelen, de aanleg van tweelaags ZOAB op de 
A28, zal de toename grotendeels worden weggenomen en beperkt worden tot ca. 1.5 dB. 
Daarmee is nog steeds sprake van een toename van de geluidbelasting en dient er een 
hogere waarde vastgesteld te worden voor de woning van inspreker. 
 

3.  Bewoners schadeloos stellen 

Inspreker is eigenaar van de panden: Leusderweg 320 Amersfoort en Kerkweg 7, 
Doornseweg 12 en Dodeweg 3 Leusden. Inspreker stelt vast dat de waarde van dit 
onroerend goed door de handelswijze van Rijkswaterstaat negatief wordt beïnvloed. 
Wonen in de buurt van een snelweg is uiteraard al minder populair, maar wonen langs een 
snelweg die een belangrijk hogere geluidswaarde mag bereiken dan de wettelijk geldende 
norm, is zeer nadelig. Inspreker betoogt dat het enkele feit dat in het rapport wordt 
aangegeven dat er een hogere dan wettelijk toegestane norm zal worden gehanteerd, al 
leidt tot een lagere waardering van zijn onroerend goed. Hij stelt Rijkswaterstaat 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade waaronder reeds geleden en nog te 
lijden schade door waardevermindering, juridische bijstand e.d. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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Zienswijze 33, ingediend door: 

 
 
Fraterhuis Sint Jozef 
Schorteldoeksesteeg 1 
3732 HS  De Bilt 
 
 
1   Nieuwbouw-gedeelte Fraterhuis meenemen in geluidsonderzoek 

Inspreker is vertegenwoordiger van het Fraterhuis Sint Jozef. Hier wonen 40 oudere 
religieuzen. Hij geeft aan dat op de ontwerptekeningen van de verbreding van de A28 op 
de tweede tekening slechts de oudbouw staat getekend. De in 2005 in gebruik genomen 
nieuwbouw komt helemaal niet voor. Inspreker is van mening dat bij de berekening van de 
geluidsnormeringen uitgegaan moet worden van hun totale complex. Nu wordt er slechts 
gewerkt met (1) meetpunt. Hij merkt dit aan als een onjuiste en onwenselijke situatie. 
 
Om een correcte voorstelling van (akoestische) zaken te kunnen maken, zal de gehele, 
actuele situatie betrokken moeten worden bij de planning, het maken van keuzes en het 
nemen van beslissingen. In week 12 en 13 van 2011 is hier reeds telefonisch met enkele 
Rijkswaterstaat-medewerkers over gesproken.  
 
Antwoord 

De nieuwbouw is in het rekenmodel van het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het 
WAB opgenomen en getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en het 
onderzoek naar doelmatige maatregelen. Dit heeft overigens niet tot andere 
geluidbeperkende maatregelen geleid. 
 
Op basis van het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB kan geconcludeerd 
worden dat de geluidbelastingen op het pand van inspreker in de toekomstige situatie 
(2023) ongeveer gelijk zijn aan of iets lager zijn dan die in de huidige situatie (2010). 
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Zienswijze 34, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Geluid veroorzaakt overlast bij buitenzitten en een gesloten slaapkamerraam  

Inspreker vindt de benadering zoals die nu wordt gekozen verkeerd. Als hij extra 
geluidsoverlast krijgt gaat hij dat controleren en moet er eventueel iets aan de 
geluidsisolatie van de woning worden gedaan. 
Daar zit het probleem niet. Extra geluidsoverlast betekent in de zomer (met oostenwind en 
dus extra geluid) minder plezierig buiten zitten en het slaapkamerraam niet meer open 
kunnen hebben vanwege het geluid. 
Inspreker is niet van plan zich te laten opsluiten in zijn (straks wellicht extra) geisoleerde 
woning. Hij maakt daarom bezwaar tegen deze benaderingswijze en vraagt iets te 
bedenken waardoor de geluidsoverlast niet toeneemt.  
 
Antwoord  
Aangenomen wordt dat inspreker met buiten zitten het gebruik van een tuin bedoelt. Het 
beoordelingskader van de Wet geluidhinder schrijft voor de geluidbelastingen te toetsen op 
de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, zoals de woning van de inspreker. Tuinen 
zijn geen geluidgevoelige bestemmingen. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB is gebleken dat in de omgeving 
van deze woning aanvullende geluidbeperkende maatregelen doelmatig zijn: een 
geluidscherm langs de oprit van de Hogeweg richting Utrecht en een gedeeltelijke 
ophoging van het scherm langs de A28. Als gevolg daarvan zal de geluidbelasting op de 
gevel in de toekomstige situatie (2023) ongeveer 1 dB lager zijn dan die in de huidige 
situatie (2010). In de tuin zal het dus eveneens iets stiller zijn, maar niet slechter. 
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Zienswijze 35, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Doortrekken geluidswerend asfalt en geluidsscherm 

Inspreker verzoekt om het geluidswerende asfalt door te trekken op het hele tracé, dus 
ook vanaf Amersfoort-Zuid tot Soesterberg. Ook al wonen hier minder mensen, dan moet 
toch ook met hen rekening worden gehouden, want ook zij ondervinden overlast. Daarom 
moet ook het geluidsscherm worden doorgetrokken tot de af- en oprit 5 en 6.  
 
Antwoord 

De doelmatigheid van tweelaags ZOAB als geluidreducerende maatregel op het traject 
tussen Amersfoort-Zuid en Soesterberg traject is afhankelijk van de geluidreducties die dat 
oplevert in de genoemde woonkernen.  
 
Uit de afweging van de doelmatigheid blijkt dat de aanleg van tweelaags ZOAB op het 
gedeelte tussen Maarn en Soesterberg niet doelmatig is: de afstand tot de woningen is te 
groot om voldoende effect te sorteren. 
 
In het onderzoek voor het WAB is overigens gebleken dat het tweelaags ZOAB aan de 
zuidkant van Amersfoort verder doelmatig is dan in het OWAB staat vermeld. Hier zal over 
een extra lengte van 635 meter tweelaags ZOAB worden aangelegd. 
 
Met deze maatregel zijn de overschrijdingen van de grenswaarde grotendeels 
weggenomen. De resterende overschrijdingen zijn gering en beperkt van omvang, zodat 
het treffen van een maatregel zoals het plaatsen van een scherm volgens de geldende 
methodiek te duur is ten opzichte van de opbrengsten en dus niet doelmatig is. 
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Zienswijze 36, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Doortrekken geluidswerend asfalt en geluidsscherm 

Inspreker verzoekt om het geluidswerende asfalt door te trekken op het hele tracé, dus 
ook vanaf Amersfoort-Zuid tot Soesterberg. Ook al wonen hier minder mensen, dan moet 
toch ook met hen rekening worden gehouden, want ook zij ondervinden overlast. Daarom 
moet ook het geluidsscherm worden doorgetrokken tot de af- en oprit 5 en 6.  
 
Antwoord 

De doelmatigheid van tweelaags ZOAB als geluidreducerende maatregel op de A28 tussen 
Amersfoort-Zuid en Soesterberg is afhankelijk van de geluidreducties die dat oplevert in de 
genoemde woonkernen.  
 
Uit de afweging van de doelmatigheid blijkt dat de aanleg van tweelaags ZOAB op het 
gedeelte tussen Maarn en Soesterberg niet doelmatig is: de afstand tot de woningen is te 
groot om voldoende effect te sorteren. 
 
In het onderzoek voor het WAB is overigens gebleken dat het tweelaags ZOAB aan de 
zuidkant van Amersfoort verder doelmatig is dan in het OWAB stond vermeld. Daarom zal 
hier zal over een extra lengte van 635 meter tweelaags ZOAB worden aangelegd. 
 
Met deze maatregel zijn de overschrijdingen van de grenswaarde grotendeels 
weggenomen. De resterende overschrijdingen zijn gering en beperkt van omvang, zodat 
het treffen van een maatregel zoals het plaatsen van een scherm volgens de geldende 
methodiek te duur is ten opzichte van de opbrengsten en dus niet doelmatig is. 
 

2   Begraafplaatsen en geluidhinder 

Inspreker verwijst naar de mileurichtlijnen op basis van de Wet op de lijkbezorging. Hij 
vraagt of in de planvorming voldoende rekening is gehouden met deze richtlijnen en of de 
nieuwe rijstroken niet te dicht bij de begraafplaatsen komen te liggen. Zonodig zou 
geluidsoverlast moeten worden voorkomen door middel van een geluidsscherm. 
 
Antwoord  

In de Wet geluidhinder (Wgh) wordt onderscheid gemaakt tussen geluidsgevoelige en 
overige gebouwen. In de wet worden de volgende geluidsgevoelige objecten genoemd: 
woningen; onderwijsgebouwen; ziekenhuizen en verpleeghuizen en andere 
gezondheidszorggebouwen.  
Een begraafplaats is in de Wgh niet aangemerkt als geluidsgevoelig object. Onderzoek in 
het kader van de Wgh is daarom niet noodzakelijk. 
 
Vanuit de Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging (Blb) geldt dat een 
begraafplaats in een rustige omgeving aan te raden is. Dit in verband met de mogelijke 
verstoring van een begrafenisplechtigheid door geluid. Het Blb noemt een minimale 
afstand van één meter van een graf tot de erfscheiding van de begraafplaats en voor de 
geluidsbelasting een streefwaarde van ten hoogste 40 dB(A). Dit is echter geen wettelijke 
norm. Bij de begraafplaats zal de geluidbelasting door de wegverbreding, ondanks de 
toepassing van een stiller wegdek, met ca. 1 dB toenemen en dan ongeveer 52 dB 
bedragen. 
  
In de Wet geluidhinder worden begraafplaatsen wel genoemd als niet geluidsgevoelige 
bestemmingen. Bij een belangenafweging die bijvoorbeeld aan de keuze van 
geluidsbeperkende maatregelen ten grondslag ligt, kan behalve de geluidssituatie ook de 
intensiteit van het gebruik van deze niet geluidsgevoelige bestemmingen worden 
betrokken.  
 
Op deze locatie is, op basis van de toename van de geluidbelasting bij de geluidgevoelige 
bestemmingen, geconcludeerd dat het ophogen van de bestaande schermen overduidelijk 
niet doelmatig is. In het geval dat de ophoging net niet doelmatig zou zijn, zou de 
aanwezigheid van de begraafplaats de doorslag kunnen geven om de schermen wel op te 
hogen. Dat is in deze situatie echter niet het geval. 
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Zienswijze 37, ingediend door:                                 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Verzoek om openlaten aansluiting Hoevelaken (A1) 

Inspreker begrijpt dat de bocht van de A28 naar de A1 wordt afgesloten in verband met de 
verkeersveiligheid. Hierdoor wordt echter ook de afrit richting Zwolle en Amsterdam 
afgesloten en moet het verkeer via de Amersfoortsestraat richting Hoevelaken. Daardoor 
wordt het hier nog veel drukker dan het nu al is. Bovendien moet inspreker nu kilometers 
omrijden, waardoor het milieu ook meer wordt belast. Daarom vraagt zij om de huidige 
weg open te laten. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Amersfoort en omliggende plaatsen en daarnaast 
het Hoevelakens bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle 
overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de 
beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 38, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Concentratieprobleem ADD en geluidsoverlast  

Inspreker heeft het concentratieprobleem ADD. Tijdens het leren op zijn kamer heeft hij nu 
al last van verkeerslawaai. Daarom zal hij door een toenemende geluidsbelasting extra 
leerproblemen ondervinden. Hij vraagt om extra geluidswerende maatregelen in verband 
met zijn specifieke probleem. 
 
Antwoord 
Ten behoeve van het WAB vindt uitgebreide toetsing plaats aan de wettelijke eisen voor 
onder andere geluid. Deze eisen dragen bij aan het beheersen van gezondheidsrisico’s.  
 
Ter hoogte van de woning van de inspreker blijft de geluidsbelasting ten gevolge van de 
A28, na de wegverbreding en door de aanleg van een stiller wegdek, tweelaags ZOAB, 
onder de 48 dB.  
 
De totale geluidbelasting van alle wegen in de nabijheid van de woning van inspreker zal 
waarschijnlijk hoger zijn, maar dit is in het kader van het onderzoek voor deze woning 
voor de A28 niet onderzocht omdat dat wettelijk niet vereist is. 
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Zienswijze 39, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Maatvoering van de toegangsweg naar bedrijf 

Insprekers vragen om bij de toegangsweg naar hun bedrijf de maatvoering op de 
concepttekening aan te houden en niet onder de afgesproken minimale breedte van 4 
meter te gaan. De toegankelijkheid van de weg moet worden gewaarborgd door middel 
van een ruime bocht. Als de uitvoering gaat zoals afgesproken met medewerkers van 
Rijkswaterstaat, dan zijn insprekers tevreden. Wel vragen zij om de definitieve tekeningen 
te ontvangen. 
 

Antwoord 
De maatvoering van de toegangsweg en de toegankelijkheid worden uitgevoerd zoals te 
zien is op tekeningen die met de insprekers besproken zijn. Vervolgens heeft 
Rijkswaterstaat in december 2011 met de insprekers een vaststellings-overeenkomst 
gesloten inzake de uitvoering van de werkzaamheden aan het kunstwerk 
Heiligenbergerweg in het kader van de reconstructie van de A28. Als bijlage bij 
voornoemde overeenkomst zijn de desbetreffende tekeningen aangehecht.  
 
 
2   Doortrekken geluidsscherm    

De geluidsschermen die langs de A28 worden geplaatst stoppen voor het viaduct over de 
Heiligenbergerweg en gaan verder voorbij het viaduct. Dit betekent dat er een gat van 
ongeveer 50 meter ontstaat juist bij de woning van insprekers. Zij vragen om de 
mogelijkheid te onderzoeken om het scherm toch door te trekken. 
 
Antwoord 

De beschikbare ruimte onder het viaduct van de Heiligenbergerweg is onvoldoende om een 
geluidscherm te plaatsen. Vanuit het oogpunt van het reduceren van geluid zou de beste 
oplossing zijn het geluidscherm te plaatsen tussen de hoofdrijbaan en de toerit in de 
richting Utrecht. Vanuit het oogpunt van veiligheid is dat niet wenselijk, aangezien 
voertuigen die de A28 willen oprijden dan geen zicht hebben op de hoofdrijbaan van de 
A28. 
 
Voor geluidschermen tussen de toerit en de toegangsweg van inspreker is onvoldoende 
ruimte om op een verkeersveilige manier een scherm te plaatsen. 
 
Tenslotte zijn geluidschermen aan de noordzijde van de toegangsweg naar het terrein van 
inspreker niet zinvol, vanwege de ligging van de weg. Het is daardoor niet mogelijk om 
schermen te plaatsen die het zicht op de A28 in zijn geheel wegnemen en zo voldoende 
geluid tegenhouden. 
 
Voor het schermgedeelte tussen km 19,38 en km 19,39 is bij de nadere uitwerking van het 
ontwerp gebleken dat er onvoldoende ruimte is om dit met een hoogte van 6 meter te 
realiseren. In het Wegaanpassingsbesluit is tussen km 19,38 en 19,39 daarom een 
geluidscherm van 3 meter hoog (in de vorm van een scherm op een barrier) opgenomen.  
 
Het is om bovengenoemde redenen niet mogelijk om de geluidschermen door te trekken, 
zoals inspreker vraagt.  
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Zienswijze 40, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsscherm afrit 8 en weerkaatsing op woning 

Inspreker maakt bezwaar tegen het te plaatsen geluidsscherm bij afrit 8 aan de zijde van 
Schuilenburg, omdat het geluid daartegen zal weerkaatsen richting zijn woning. 
 

Antwoord 

In het akoestisch onderzoek voor het WAB is gebleken dat een geluidscherm met een 
hoogte van 4 meter langs de toerit richting Utrecht doelmatig is. In het OWAB was dit 
scherm niet voorzien. 
 
Hoewel dit scherm absorberend wordt uitgevoerd, zal een gedeelte van het geluid worden 
weerkaatst naar de woning van inspreker. Uit berekeningen blijkt dat dit effect beperkt 
blijft tot ca. 0,2 dB. Als gevolg van de overige geluidbeperkende maatregelen kan de 
toename van de geluidbelasting in de toekomstige situatie (2023) ten opzichte van de 
huidige situatie (2010) beperkt blijven tot ca. 1 dB. 
 
Aanvullende maatregelen voor deze woning zijn niet doelmatig: de resterende 
overschrijdingen zijn gering en van een nieuw scherm langs de afrit profiteren maar weinig 
woningen. 
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Zienswijze 41, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Fijn stof   

Inspreker maakt er bezwaar tegen dat in de plannen geen rekening wordt gehouden met 
de uitbreiding van het fijnstofprobleem. 
 
Antwoord 

Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. Uit dit 
luchtonderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit (fijn stof, stikstofdioxide) in de toekomstige 
situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter is dan de luchtkwaliteit in de 
huidige situatie. 
 
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de 
monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2011. Een 
nadere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
2.  Geluidsscherm 

Ondanks het plaatsen van geluidsschermen zal het geluidsniveau maar dalen van 50 dB 
naar minimaal 45 dB. Dit niveau is hoger dan de algemene industrienorm. Tevens zal het 
geluidsscherm het ruimtelijk uitzicht wegnemen. 
 

Antwoord 

Het toetsingskader voor het WAB A28 wordt gevormd door de Wet geluidhinder. Hierin 
wordt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB genoemd voor woningen. De algemene 
industrienorm is in het kader van dit onderzoek niet relevant. 
Bij het ontwerp van het geluidscherm is rekening gehouden met de inpassing in de 
omgeving. De onderste helft van het geluidscherm zal een groen karakter krijgen, de 
bovenste helft wordt transparant.  
 
3.  Vluchtwegen in het geluidsscherm 

Inspreker heeft geen vluchtwegen gezien in het scherm. In de huidige situatie kan men 
wegkomen bij calamiteiten. Hij vraagt om hiermee rekening te houden en dit te 
controleren in de plannen. Inspreker vraagt om hierover te worden geïnformeerd. In het 
verleden heeft hij wel eens gecontroleerd of vluchtdeuren vanaf de weg konden worden 
geopend, wat in veel gevallen niet mogelijk bleek te zijn door sabotage vanaf de 
achterzijde. 
 
Antwoord 

Inspreker geeft niet aan op welk geluidsscherm hij doelt, maar gezien zijn adres wordt er 
voor deze beantwoording van uitgegaan dat hij doelt op het aan te leggen geluidsscherm 
bij Schuilenburg. Op de tekeningen bij de aanvraag voor het uitvoeringbesluit 
(=vergunning) voor de bouw van het Schuilenburg-scherm, die in maart 2011 gelijktijdig 
met het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit ter visie heeft gelegen, waren de vluchtdeuren 
nog niet opgenomen. Op dat moment was de ontwerptechnische detaillering van het 
scherm nog niet afgerond. Er worden gezien de lengte van het scherm meerdere 
vluchtdeuren in het scherm geplaatst. Deze vluchtdeuren zijn aangegeven op de 
technische ontwerptekeningen. Deze tekeningen zijn opgenomen bij de tussentijds 
gewijzigde aanvraag voor het uitvoeringsbesluit voor het geluidscherm bij Schuilenburg, 
die van 1 augustus tot en met 11 september 2012 ter inzage heeft gelegen.  
De inspreker wordt er overigens op gewezen dat zonder legitieme reden het niet is 
toegestaan zich op dergelijke locaties langs de rijkswegen te begeven. 
 

4.   Waardevermindering 

Indiener wijst op de waardevermindering van de woningen in zijn straat door de 
gewijzigde situatie ten opzichte van nu. De woningen zijn nu al veel goedkoper dan elders 
in de stad en de waarde zal alleen maar omlaag gaan. Hiervoor vraagt hij 
nadeelcompensatie. 
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Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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Zienswijze 42, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Aanleg geluidsreducerend asfalt van Leusderweg tot Soesterberg 

Inspreker vraagt om op de A28 vanaf de Leusderweg tot Soesterberg, kruising viaduct 
Generaal van Rooyenlaan, geluidswerend asfalt, ZOAB, aan te leggen omdat de 
geluidsnorm moet worden gehandhaafd. Dit geldt niet alleen voor de A28 maar ook het 
geluid van de provinciale weg Maarn-Doorn moet hierbij worden opgeteld. Over deze weg 
rijden circa 50.000 voertuigen per dag. De meest voorkomende windrichtingen zijn 
zuidwest, zuid en zuidoost. Hierdoor krijgt inspreker veel verkeerslawaai dat over de 
terreinen van de golfbaan richting zijn woning komt. 
 
Geluid wordt gemeten op 125 meter vanaf de vangrail, wat theoretisch is en niet conform 
de praktijk omdat de A28 op het gedeelte waar geen ZOAB komt ongeveer 15 meter boven 
het maaiveld ligt. Hierdoor draagt het geluid verder. 
 
Inspreker maakt bezwaar tegen het niet aanleggen van ZOAB op het genoemde deel van 
het tracé.  
 
Antwoord 

De doelmatigheid van tweelaags ZOAB als geluidreducerende maatregel op het traject 
tussen Amersfoort-Zuid en Soesterberg traject is afhankelijk van de geluidreducties die dat 
oplevert in de genoemde woonkernen.  
 
Uit de afweging van de doelmatigheid blijkt dat de aanleg van tweelaags ZOAB op het 
gedeelte tussen Maarn en Soesterberg niet doelmatig is: de afstand tot de woningen is te 
groot om voldoende effect te sorteren. 
 
In het onderzoek voor het WAB is overigens gebleken dat het tweelaags ZOAB aan de 
zuidkant van Amersfoort verder doelmatig is dan in het OWAB staat vermeld. Hier zal over 
een extra lengte van 635 meter tweelaags ZOAB worden aangelegd. 
 
Met deze maatregel zijn de overschrijdingen van de grenswaarde grotendeels 
weggenomen. De resterende overschrijdingen zijn gering en beperkt van omvang, zodat 
het treffen van een maatregel zoals het plaatsen van een scherm volgens de geldende 
methodiek te duur is ten opzichte van de opbrengsten en dus niet doelmatig is. 
 
Bij deze afweging is uitsluitend gekeken naar het geluid dat door de A28 wordt 
voortgebracht, zoals de Wet geluidhinder (Wgh) voorschrijft. Pas als blijkt dat niet voldaan 
kan worden aan de grenswaarden van de Wgh, dient inzichtelijk gemaakt te worden in 
hoeverre de overige wegen de totale geluidbelasting op de woning bepalen en of deze 
aanvaardbaar is. Bij de woning van inspreker kan worden voldaan aan de grenswaarden en 
behoeft dit niet in beeld gebracht te worden. 
 
De geluidbelasting wordt niet, zoals inspreker stelt, gemeten op een afstand van 125 
meter van de vangrail, maar berekend op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen 
in het gebied.  
 
Deze berekening vindt plaats met een akoestisch rekenmodel, waarin alle kenmerken van 
de weg en de omgeving zijn opgenomen. De hogere ligging van de A28, ten zuiden van 
Amersfoort, is in dit rekenmodel opgenomen, inclusief de effecten van deze hogere ligging. 
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Zienswijze 43, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Verkeersgeluid in de woonsituatie bovenop berg in Amersfoort 

Insprekers maken zich zorgen over de geluidsbelasting die nu al erg hoog is, vooral 
gedurende werktijd door de week, maar ook in het weekend. Het verkeersgeluid klinkt nu 
als een constante ruis en insprekers vrezen dat dit alleen maar erger zal worden.  
 
Insprekers wonen weliswaar buiten de 600 meter zone die de wet voorschrijft voor het 
doen van geluidsonderzoek, maar zij wonen op een berg en geluid gaat omhoog, waarvan 
zij overlast ondervinden. Zij vragen om een specifiek onderzoek naar het geluid ten 
aanzien van hun woonsituatie.  
 
Antwoord 

Zoals insprekers melden ligt hun woning buiten het wettelijk bepaalde onderzoeksgebied 
van 600 meter. Er is dus geen wettelijke plicht om de geluidbelasting bij hun woning 
inzichtelijk te maken. 
 
Op basis van het akoestisch onderzoek van het WAB en de daarin optredende 
geluidbelastingen van nabij gelegen woningen, kan geconcludeerd worden dat de 
geluidbelasting bij hun woning ten gevolge van de A28 niet hoger zal zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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Zienswijze 44, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Meer aandacht voor leefbaarheid en openbaar vervoer  

De Stichting Eemstad Lab heeft als doelstelling om Amersfoort eco-effectief te 
ontwikkelen. Dit belang wordt geschaad door verbreding van de A28 en wel op 
verschillende wijzen. 
 
Inspreker geeft aan dat meer asfalt meer auto’s betekent en dus meer verbruik van 
fossiele brandstoffen, waarmee de verbreding van de snelweg een bijdrage aan 
klimaatverandering levert. Meer auto’s betekent minder ruimte voor biodiversiteit. Meer 
asfalt betekent ook meer verhard oppervlak en meer asfalt geeft ook het signaal dat er 
meer auto’s in de stad kunnen rijden waardoor de verkeersveiligheid afneemt. Meer auto’s 
betekent meer fijnstof waardoor de volksgezondheid afneemt.  
 
Bovendien wordt uitgegaan van de verkeerde aanname dat files worden veroorzaakt door 
te weinig capaciteit in plaats van door te veel auto’s. Andere manieren om het verkeer te 
laten afnemen, met name binnen de stad, zijn onvoldoende uitgewerkt. Er moet meer 
aandacht worden gegeven aan openbaar vervoer tussen Amersfoort en Utrecht en het 
bevorderen van gebruik van de fiets door bijvoorbeeld fietsroutes. 
 
De overheid geeft met verbreding van de A28 het signaal af dat automobiliteit belangrijker 
is dan leefbaarheid. De werkelijke kosten voor automobilisme worden niet doorberekend; 
er worden geen externe kosten gerekend. 
 
Antwoord 

Het project A28 Utrecht-Amersfoort is aangewezen in de bijlage van de Spoedwet 
wegverbreding die specifiek is opgesteld om knelpunten aan bestaande rijkswegen op te 
lossen. De planstudie A28 richt zich daarom op de verbreding van de A28 tussen Utrecht 
en Amersfoort. De minister bekijkt hierin bijvoorbeeld geen fietsroutes. Wel worden binnen 
het programma VERDER (www.ikgaverder.nl) maatregelen ontwikkeld binnen de regio 
waarin ook Amersfoort is gelegen om het gebruik van het OV te stimuleren en de mensen 
ertoe te bewegen vaker de fiets te pakken.  
In het Wegaanpassingsbesluit is beschreven wat de effecten zijn van de wegverbreding op 
lucht, verkeersveiligheid en natuur. Er zijn maatregelen opgenomen om de effecten van de 
wegverbreding op natuur te mitigeren en te compenseren. Hiervoor wordt verwezen naar 
het MER en Wegaanpassingsbesluit.  
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Zienswijze 45, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Aanleg overkapping A28 bij Verdiweg goedkoper dan tunnel   

Inspreker wil een overkapping over de A28 ter hoogte van de Verdiweg. Een overkapping 
is volgens hem veel goedkoper dan een tunnel. Een tunnel geeft nogal eens problemen 
met de beveiliging. Hij noemt als voorbeeld de tunnel in de A73. Een overkapping leidt tot 
minder problemen. De aanleiding voor deze reactie is dat er bij de Gaasperdammerweg en 
bij Amstelveen een kostbare tunnel wordt aangelegd bij de aanpassing van het traject 
Schiphol-Amsterdam-Almere. De aanleg van een overkapping is aanzienlijk goedkoper dan 
de aanleg van een tunnel. Voor het budget van twee tunnels kunnen drie overkappingen 
gerealiseerd worden. 
 
Antwoord 

De Verdiweg is gelegen langs de A28 in de wijk Schuilenburg. Vanwege de akoestisch 
complexe situatie is voor het OWAB een aanvullend onderzoek uitgevoerd (het “Akoestisch 
onderzoek Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek (Amersfoort)”) naar de mogelijkheden 
van afschermende voorzieningen. Naast gewone geluidschermen heeft het onderzoek zich 
gericht op het toepassen van zogenaamde luifels. Hieruit bleek dat het extra effect van 
luifels niet opweegt tegen de extra kosten voor de bouw van dergelijke constructies. 
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Zienswijze 46, ingediend door: 

 
 
Stichting A28 Duurzaam 
Donizettipad 1 
3816 TG  Amersfoort 
 
 
1.   Dwarsprofiel Schuilenburg aanpassen voor behoud vangrail.  

Onjuiste wegbreedte. 

Inspreker reageert op tekening CO4-Te-120-ET.2 bij het OWAB. Op de tekening staat het 
dwarsprofiel 20320 Schuilenburg en het dwarsprofiel 21820 Rustenburg afgebeeld. Deze is 
in de zienswijze ingekopieerd. 
Hij heeft dwarsprofiel van Rustenburg en Schuilenburg voor zich. Het dwarsprofiel van 
Rustenburg heeft een middenberm gemeten vanaf de vangrail van 80 cm. A28 Duurzaam 
wil dat het dwarsprofiel van Rustenburg ook van toepassing is op het dwarsprofiel van 
Schuilenburg. Het gevolg daarvan is dat de huidige vangrail in Schuilenburg ook in de 
nieuwe situatie op zijn plaats blijft. 
 
De wegbreedte wordt aangegeven als 17 meter breed. Dat is onjuist. De wegbreedte is 16 
meter 30 cm aan de noordzijde. De afmeting zuidzijde is 16 meter 10 cm. 
 
Antwoord 
Het dwarsprofiel van de A28 van Rustenburg kan niet van toepassing zijn op Schuilenburg. 
Het gebruik van de middenberm, zoals de Stichting voorstelt, kan niet voorkomen dat er 
extra asfalt moet worden aangelegd langs de bestaande weg aan de zijde van 
Schuilenburg. Vanwege verkeersveiligheidseisen en de bestaande dwangpunten voor het 
ontwerp van de weg (dat zijn de viaducten) zou de middenberm slechts over een beperkte 
lengte (100-150 meter) en voor een klein gedeelte (oplopend tot maximaal 1.87 meter) 
kunnen worden gebruikt. De benodigde ruimte voor de verbreding aldaar is 6 meter. De 
vele extra kosten die gemaakt zouden moeten worden om dit kleine gedeelte van de 
middenberm te gebruiken, staan niet in verhouding tot de beperkte winst in ruimte aan de 
kant van Schuilenburg.  
 
De wegbreedte zoals aangegeven op de dwarsprofielen klopt wel degelijk. In de optelsom 
zoals gemaakt door de inspreker is in tegenstelling tot de maten in de dwarsdoorsneden 
geen rekening gehouden met de markeringen (de belijning) op de weg. Verder is de 17 
meter een op halve meters afgerond getal zoals aangegeven in artikel 1 van het 
wegaanpassingsbesluit. De in de tabellen opgenomen rij-, vlucht- en redresseerstrook zijn 
maten exclusief markering. 
 
 
2.   Damwand scherm Schuilenburg zorgt voor uitdroging grond 

Het scherm is gefundeerd op een damwand van 10 meter. Dit veroorzaakt in de Eemdelta 
opstuwing van grondwater. Aan de andere zijde van het geluidscherm geeft het uitdroging 
van de grond. Het MER-rapport dat als toelichting bij het OWAB hoort, waarschuwt ernstig 
tegen het plaatsen van deze damwand in de Eemdelta. Ook het bureau dat advies geeft bij 
de aanvraag omgevingsvergunning ‘Ande(r) boomtechnisch advies’ adviseert om het 
damwandscherm niet toe te passen. 
 
Antwoord  

Voor de fundering van het geluidscherm bij de flats Schuilenburg is bij de verdere 
uitwerking van het ontwerp voor het betreffende geluidscherm, in tegenstelling tot 
hetgeen is opgenomen in het ontwerp-wegaanpassingsbesluit en het deelrapport Bodem 
en Water van het MER, gekozen voor stalen buispalen in plaats van voor een damwand. 
Door deze funderingskeuze vindt geen opstuwing van grondwater en geen uitdroging van 
de grond plaats. Daarnaast kunnen in verband met het tijdelijk karakter de buispalen in 
een later stadium weer makkelijker uit de grond verwijderd worden. De wijzigingen op het 
Deelrapport Bodem en Water worden in de Notitie actualiteit MER beschreven, welke als 
bijlage 5 bij het WAB is gevoegd. 
 

3.  Onderzoek “waaigoot” en niet verplaatsbare schermen 

Inspreker stelt dat het gaat om de werking van het scherm. De geluidwerendheid van het 
scherm is benedenmaats, concludeert de SGLA (Samenwerkende Groepen Leefbaar 
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Amersfoort). A28 Duurzaam sluit zich aan bij deze mening. Het scherm is zo dicht bij de 
30 meter hoge flats geplaatst dat gevreesd wordt voor een waaigoot. Hier is in de MER-
procedure geen onderzoek naar gedaan. A28 Duurzaam ment dat de plaats zoals die thans 
wordt geprojecteerd definitief gaat worden. Vanuit dit gezichtspunt kunnen andere 
ontwerpen van geluidswerende schermen worden onderzocht die niet verplaatsbaar 
hoeven te zijn. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de werking van het 
geluidscherm bij Schuilenburg. 
 
Inspreker maakt zich zorgen over een waaigoot. Het scherm van 11 meter hoog wordt op 
ongeveer 50 meter afstand van de hoge flats geplaatst. Met betrekking tot het aspect wind 
en scherm wordt verwezen naar het gegeven antwoord bij zienswijze 181, deelvraag 9. 
 
Het nu voorziene scherm van 11 meter hoog is qua uitvoering wel degelijk voorbereid op 
een tijdelijke situatie en toekomstig hergebruik. Hiermee wordt beoogd dat de 
voorzieningen die in het kader van het WAB worden geplaatst geen belemmering vormen 
voor nieuwe maatregelen bij toekomstige projecten (knooppunt Hoevelaken). 
 

Vanwege dit uitgangspunt is gekozen voor de vormgeving zoals die nu is voorzien. 
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Zienswijze 47, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Zitten op balkon zonder geluidsoverlast 

Inspreker geeft aan dat in de informatie staat dat de geluidswerende voorzieningen niet 
werken ter hoogte van de woning van inspreker. Men stelt zich voor om extra gevelisolatie 
aan te brengen, indien nodig. Maar dat helpt niet wanneer inspreker op zijn balkon zit. Hij 
maakt bezwaar tegen het feit dat er geen maatregelen worden genomen zodat hij zonder 
overlast op zijn balkon kan zitten. Die mogelijkheid is er wel, namelijk het toepassen van 
een overkapping over de weg. Inspreker wil dat er een overkapping wordt aangebracht. 
 
Antwoord 

Inspreker geeft aan dat hij uit het onderzoek van OWAB heeft geconcludeerd dat de 
geluidbeperkende voorzieningen niet werken. Aangenomen wordt dat deze conclusie is 
gebaseerd op het feit dat er voor zijn woning een hogere waarde moet worden vastgesteld 
hetgeen inhoudt dat niet kan worden voldaan aan de grenswaarden die de Wet 
geluidhinder stelt. 
 
De woning van inspreker is echter een zogenaamde saneringswoning, als gevolg van het 
feit dat de geluidbelasting in het peiljaar 1986 hoger was dan 55 dB(A). Voor deze 
woningen moet een onderzoek naar maatregelen worden uitgevoerd en moet door middel 
van maatregelen worden getracht deze omlaag te brengen naar 48 dB. 
 
De geluidbelasting in de huidige situatie (2010) bedraagt ca. 63 dB en zal zonder 
maatregelen doorgroeien naar 65 dB. Om te kunnen voldoen aan 48 dB zou een scherm 
erg hoog moeten worden om aan deze waarde te voldoen. De kosten die voor een 
dergelijk scherm moeten worden gemaakt wegen niet op tegen de bereikte geluidreducties 
en is dus niet doelmatig. 
 
Met de maatregelen die nu doelmatig zijn, een geluidscherm ten westen van de A28 met 
een hoogte van 11 meter, kan de geluidbelasting bij de woning van inspreker in de 
toekomstige situatie (2030) worden teruggebracht naar 59 dB. 
 
Dit is een verbetering van 4 dB ten opzichte van het huidige geluidniveau, wat een 
merkbare verbetering is. Niet alleen in de woning, maar ook op het balkon. 
 
Inspreker geeft aan dat het wenselijk is dat een overkapping wordt aangelegd. 
Vanwege de akoestisch complexe situatie is een aanvullend onderzoek uitgevoerd (het 
“Akoestisch onderzoek Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek (Amersfoort)”) naar de 
mogelijkheden van afschermende voorzieningen. Naast gewone geluidschermen heeft het 
onderzoek zich gericht op het topassen van zogenaamde luifels. Hieruit bleek dat het extra 
effect van luifels niet opweegt tegen de extra kosten voor de bouw van dergelijke 
constructies. 
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Zienswijze 48, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Leusden 
 
 
1.   Geluidreducerend asfalt doortrekken. Verzoek om geluid te meten in plaats 

van te berekenen. 

Inspreker woont aan de Dodeweg. Ze meent dat de geluidswaarde hier hoger is dan in de 
berekening is opgenomen. In de brief die zij heeft gekregen staat ook dat haar woning 
boven de wettelijke norm uitstijgt. 
 
Er is besloten niets te doen aan de bestaande geluidswal. Maar ter hoogte van de woning 
van inspreker daalt de geluidswal waardoor er een veel te hoge geluidsbelasting is. Deze 
hoge geluidsbelasting is al geconstateerd (zie hierboven). 
 
Het ZOAB wordt niet ver genoeg doorgetrokken, waardoor de hoge geluidsbelasting nog 
verder zal toenemen. Volgens inspreker moet het ZOAB verder richting Utrecht worden 
doorgetrokken, evenals de geluidswal. 
 
Inspreker heeft begrepen dat de geluidsbelasting wordt berekend en niet wordt gemeten. 
Naar haar mening komen metingen hoger uit dan berekeningen. De laatste berekeningen 
dateren van lang geleden. Inspreker spreekt over 30 jaar geleden. Als er geen 
geluidsbelasting wordt gemeten, is inspreker bereid door TNO geluid te laten meten. Ze 
doet een dringend beroep op Rijkswaterstaat om de geluidsbelasting te meten.  
 
Inspreker wil vermelden dat niet alle bewoners van de Dodeweg zijn uitgenodigd voor deze 
informatiebijeenkomst. Andere buren hadden ook uitgenodigd moeten worden. Ze zijn nu 
niet geïnformeerd. 
 
Antwoord 

Zoals hierboven vermeld gaat het beoordelingskader van de Wgh uit van het wegnemen 
van de toenames uit het project, niet van het absolute geluidniveau. Dat bedraagt bij de 
woning t.g.v. de A28 maximaal 58 dB en ligt ver onder de geldende maxima.  
 
Uit een gewijzigde afweging van de doelmatigheid van de aanleg van tweelaags ZOAB 
blijkt inderdaad dat het over een grote lengte kan worden aangelegd. Ten opzichte van het 
OWAB wordt over een extra lengte van 635 meter ten westen van kruising met de 
Dodeweg tweelaags ZOAB aangelegd. De woning van inspreker profiteert daar in beperkte 
mate van.  
 
Het aanleggen van tweelaags ZOAB over grotere lengte is niet doelmatig: de daarmee 
bereikte reducties wegen niet op tegen de te maken kosten. 
 
Het wettelijk kader is gebaseerd op het berekenen van zowel de huidige als de 
toekomstige geluidbelasting, aangezien meten in de toekomst niet mogelijk is. Metingen 
zullen naar verwachting een hogere geluidbelasting opleveren, aangezien daarbij niet 
alleen het geluid van de A28 wordt gemeten.  
 
De wet schrijft voor om in eerste instantie onderzoek te doen naar uitsluitend geluid van 
de A28. Pas als er sprake is van een hogere waarde (en dat is hier het geval), dan volgt 
nader onderzoek naar de cumulatie van geluid. Uit berekeningen blijkt dat de totale 
geluidbelasting ca. 2 dB hoger is dan die van alleen de A28, als gevolg van de cumulatie 
met de Dodeweg. 
 
De uitnodiging op adres voor de informatieavond is gebaseerd op het feit of er voor de 
betreffende woning na maatregelen nog een overschrijding van de grenswaarden optreedt. 
Als dat niet het geval is, zoals bij een aantal buren van inspreker, wordt geen uitnodiging 
verzonden. Overigens worden deze informatieavonden ook via de (lokale) media 
aangekondigd. 
 
2.   Waardedaling woning 

Inspreker geeft aan dat als er geen geluidswal wordt aangelegd ter hoogte van haar 
woning, zij planschade lijdt (waardedaling van de woning). 
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Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom.  
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Zienswijze 49, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsoverlast door reflectie en het niet doortrekken scherm 

Insprekers zijn in onderhandeling met het Rijk en uiten hun zorgen over de toenemende 
geluidsoverlast in de afgelopen jaren. Zij verwachten door de verbreding extra verkeer dat 
de afrit Amersfoort zal nemen als gevolg van de aanpassing in knooppunt Hoevelaken. 
Door de te realiseren aanloop van de geluidsvoorziening Schuilenburg langs de toerit 
verwachten zij een verdere verslechtering van de geluidsoverlast. Zij benadrukken dat zij 
dit een onacceptabele situatie vinden. 
 
Insprekers hebben meerdere vragen ten aanzien van hun situatie en de maatregelen zoals 
die nu zijn voorzien in het OWAB. Alvorens in de toekomst verder te praten over de 
raakvlakken met hun percelen, willen zij eerst dat Rijkswaterstaat aan de gang gaat met 
hun vragen en zorgen. Afgesproken is dat Rijkswaterstaat de vragen gaat uitzoeken en 
vervolgens contact opneemt met hen om de antwoorden terug te koppelen. 

• Wat zijn de gevolgen ten aanzien van reflectie van de aanloop opbouw 
geluidsvoorziening langs de toerit Amersfoort aan de overkant van hun perceel? 

• Waarom is niet voorzien in doortrekking van het scherm aan de achterkant van het 
perceel langs de zijkant van hun perceel? Kan dit gelijk getrokken worden met de 
situatie aan de kant van Schuilenburg? 

 
Antwoord 

In het akoestisch onderzoek voor het WAB is gebleken dat een geluidscherm met een 
hoogte van 4 meter langs de toerit richting Utrecht doelmatig is. In het OWAB was dit 
scherm niet voorzien. 
 
Hoewel dit scherm absorberend wordt uitgevoerd, zal een gedeelte van het geluid worden 
weerkaatst naar de woning van inspreker. Uit berekeningen blijkt dat dit effect beperkt 
blijft tot ca. 0,3 dB. Als gevolg van de overige maatregelen neemt de geluidbelasting in de 
toekomstige situatie (2023) met ca. 1 dB toe ten opzichte van de huidige (2010).  
 
Aanvullende maatregelen voor deze woning zijn niet doelmatig: de resterende 
overschrijdingen zijn gering en van een nieuw scherm langs de afrit profiteren maar weinig 
woningen. 
 
2. Verkeerstoename op afrit Amersfoort  

Inspreker vraagt hoeveel extra auto’s gebruik gaan maken van de afrit Amersfoort als 
gevolg van de verbreding en de aanpassing in Knooppunt Hoevelaken? 
 
Antwoord 

Voor het Wegaanpassingsbesluit A28 zijn verkeersberekeningen uitgevoerd voor het 
planjaar 2020. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met het Nederlands Regionaal Model 
2011 (NRM2011). In een verkeersmodel spelen diverse variabelen een rol. Voor de 
verkeersprognose van 2020 op de A28 en de aansluitingen zijn vooral van belang: 

a) De toename van het verkeer als gevolg van onder andere meer inwoners, 
arbeidsplaatsen en autobezit. 

b) De capaciteitsvergroting van de A28 en aangrenzende autosnelwegen. Als gevolg 
van deze capaciteitsvergroting wordt er meer verkeer via het hoofdwegennet 
afgewikkeld en minder via de overige wegen van de provincie en de gemeente.  

c) De beperkte functionaliteit van de aansluiting Hoevelaken, waarin de zuidelijke 
afrit niet meer bereikbaar is voor verkeer uit de richting Zwolle en Amsterdam. Het 
gevolg is dat het verkeer met een bestemming kom Hoevelaken of terrein De 
Wieken een andere route zal moeten volgen. 

   
Het saldo van bovenstaande punten bepaalt de uiteindelijke verkeersprognose op de A28 
en de aansluiting Amersfoort. 
 
De dichtstbijzijnde wegen bij uw woning zijn de westelijke afrit en toerit van de aansluiting 
Amersfoort aan de A28. De toename van de som van verkeer op deze afrit en toerit is in 
de periode 2010 – 2020 55 tot 60%. 
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Zienswijze 50, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Groene aankleding geluidsvoorziening, die past bij het bos 

Insprekers geven aan dat achter de Dorresteinseweg in het bos een geluidsvoorziening 
komt. Zij willen dat die voorziening groen wordt door aanplant met bomen en struiken, 
zodat die goed in het bos past en erbij hoort. Veel wandelaars, waaronder bejaarden, 
maken gebruik van het bosgebied. Insprekers willen dat de geluidwerende voorziening bij 
het bos past, zodat de wandelaars niet verstoord worden door een vreemd element in het 
bos. 
 
Antwoord 

Het geluidsscherm dat wordt gerealiseerd, wordt aan beide zijden begroeid met 
klimplanten, de soorten worden nog gekozen. Op die manier wordt het geluidscherm zo 
goed mogelijk ingepast in het huidige groen. Door de verbreding van de rijksweg, de bouw 
van het scherm en de rijkseigendom ter plaatse blijft er geen ruimte meer over voor de 
gevraagde extra beplanting van bomen en struiken.  
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Zienswijze 51, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1   Geluidsreducerend asfalt op A28 tussen afrit Maarn en Soesterberg effectief 

voor de wijk   

Inspreker stelt dat de geluidsbelasting na de wegaanpassing zal stijgen. Hij wenst 
geluidwerend asfalt tussen de afrit Maarn en Soesterberg. Zijn argumenten zijn: 

• Er is volgens de berekeningen van Rijkswaterstaat 2,83 km geluids-reducerend 
asfalt beschikbaar voor de wijk, maar daarvan wordt slechts een deel gerealiseerd 
tussen de afrit Leusden-Zuid en de afrit Maarn; 

• Er is berekend dat geluidsreducerend asfalt vanaf het geluidscherm bij Oud 
Leusden niet meer nodig is, maar niet of geluidsreducerend asfalt vanaf het einde 
van het geluidscherm voor de wijk wel effectief is; 

• Gezien de overheersende windrichting en helling van de A28 zal geluidsreducerend 
asfalt vanaf het einde van het geluidscherm bij Oud Leusden voor de wijk effectief 
zijn; 

• De wijk hoeft niet met een hogere geluidsbelasting te maken te krijgen als het 
traject met geluidsreducerend asfalt wordt uitgebreid. 

 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 55 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat tweelaags ZOAB doelmatig is tot km. 15.865, dat is ten opzichte van het 
OWAB een uitbreiding van 635 meter. Het verder doortrekken van tweelaags ZOAB 
richting Soesterberg is niet doelmatig. 
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Zienswijze 52, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsoverlast A28 op de hoogste etage van flatgebouw   

Inspreker reageert op de voorkeursgrenswaarde. Die is in haar situatie 48 dB. Met de 
maatregelen die Rijkswaterstaat gaat nemen, komt zij aan de noordzijde uit op 57 dB en 
aan de zuidzijde op 55 dB. Omdat inspreker op de hoogste etage woont, ervaart zij de 
meeste geluidsoverlast; meer dan bewoners op lagere etages. Ze wil weten wat 
Rijkswaterstaat gaat doen om de 57 en 55 dB te reduceren in de richting van 48 dB. Ze wil 
weten welke maatregelen worden genomen. De laatste 10 jaar kan inspreker niet meer 
met een open raam slapen. Zij wil effectief van de maatregelen kunnen profiteren. Het 
geluidsscherm biedt onvoldoende bescherming aan de bewoners van hogere etages. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Als gevolg hiervan kan niet bij alle woningen 
voldaan worden aan de streefwaarde van 48 dB, voor niet afgehandelde 
saneringssituaties. 
 
Voor de woning van inspreker, gelegen op de bovenste verdieping, geldt dat de  
geluidbelasting in de toekomstige situatie (2023) maximaal 57 dB bedraagt, dit is 5 dB 
lager dan in de huidige situatie (2010). 
 

2.  Herplanten van bomen en de locatie daarvan 

Inspreker vraagt naar het herplanten van bomen. Er is al een strook bomen van vijf meter 
breedte gekapt. Rijkswaterstaat wil, om het scherm te kunnen aanleggen, meer bomen 
kappen. Tot een strook van vijf tot zeven meter. 
Om het scherm te kunnen plaatsen worden bomen gekapt die eigenlijk alleen worden 
gekapt om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ze staan niet in de weg voor het 
scherm. Indiener maakt daar bezwaar tegen. 
Over het herplaatsingsplan dat voor elke boom een boom wordt teruggeplaatst  wil 
inspreker meepraten. Ze wil meebeslissen op welke plek deze bomen en struiken worden 
teruggeplaatst. 
 
Antwoord  
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. De genoemde strook bomen die al gekapt is in 
2011, is destijds gekapt om extra asfalt aan te kunnen leggen ten behoeve van de 
tijdelijke verplaatsing van verkeer gedurende onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor is in 
2010 een kapvergunning verleend door gemeente Amersfoort, die geen onderdeel 
uitmaakt van het Wegaanpassingsbesluit. Het extra aangelegde asfalt voor de verplaatsing 
van verkeer wordt na vaststelling van het Wegaanpassingsbesluit gebruikt voor de aanleg 
van de extra plus- en weefstroken.  
Bomen die gekapt moeten worden om geluidschermen te kunnen plaatsen, zullen na de 
publicatie van het Wegaanpassingsbesluit worden gekapt. Inspreker benoemt dat er ook 
bomen zijn die alleen gekapt moeten worden om de werkzaamheden aan het geluidscherm 
uit te kunnen voeren. Hiermee was inderdaad rekening gehouden in de aanvraag voor het 
uitvoeringsbesluit voor de kap van bomen dat in maart 2011 is ingediend. Vanwege een 
aanpassing van de werkmethode is het echter niet langer nodig om een strook vrij te 
maken voor werkruimte. Dit betekent dat er alleen nog bomen gekapt worden die op de 
plaats van de geluidschermen staan, waartoe in het Wegaanpassingsbesluit wordt 
besloten. Bij het uitvoeringsbesluit (omgevingsvergunning) voor de kap van bomen in 
Amersfoort, dat gelijktijdig met het Wegaanpassingsbesluit ter inzage ligt, zijn tekeningen 
opgenomen waarop staat aangegeven welke bomen worden gekapt.   
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Alle bomen die gekapt zijn of worden voor de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden 
aan de A28, worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in 
gemeente Amersfoort, wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. 
 

 

3.   Aanleg van een lichte overkapping 

Inspreker maakt bezwaar tegen de plaatsing van een scherm. Zij heeft er niets aan. Haar 
voorkeur gaat uit naar een lichte overkapping. De voorkeur is om bij het OWAB direct een 
lichte overkapping aan te leggen in plaats van eerst een scherm, omdat zij denkt dat dit 
niet vervangen zal worden door een lichte overkapping bij de uitvoering van de planstudie 
Hoevelaken. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijke 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
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Zienswijze 53, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Iets doen aan geluidsoverlast A28    

Inspreker geeft aan dat het weggedeelte tussen de Stichtste Rotonde en knooppunt 
Hoevelaken in de 60-er jaren is aangelegd als rondweg om Amersfoort om de stad te 
ontlasten van het verkeer. In de 70-er jaren is de aanleg van de A28, het gedeelte 
Utrecht-Amersfoort, zonder de rondweg opgenomen in het rijkswegenstelstel zonder dat 
enige voorzieningen getroffen zijn tegen geluidsoverlast. Inspreker denkt dat door RWS is 
gesteld dat op grond van de Wet geluidhinder geen nieuwe situatie zou ontstaan en er 
derhalve niets aan geluidswering hoefde te worden gedaan. Dit is een misvatting, te 
voorzien was dat de intensiteit van het verkeer aanzienlijk zou toenemen. Inspreker meent 
verder dat de doorstroming van het verkeer moet verbeteren en ook het wegdek. 
 
Antwoord 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de toename als 
gevolg van het project A28 Utrecht Amersfoort ongedaan te maken. Hierbij wordt voor de 
afzonderlijke woningen de geluidbelasting ten gevolge van de A28 in de toekomstige 
situatie vergeleken met de grenswaarde.  
 
De cumulatie met andere wegen komt pas in beeld, als niet kan worden voldaan aan de 
grenswaarden van de Wgh. Dan wordt de totale geluidbelasting beoordeeld. Bij de woning 
van inspreker is dit echter niet het geval. 
 
2.  Waarom geen uitbreiding van de A28 aan de Leusdense kant? 

Inspreker heeft zich verbaasd over de tracékeuze nog dichter bij de bebouwing van 
Schuilenburg, Randenbroek en Dorrestein. Omdat de bestaande rijbanen tegen de as van 
de weg zijn gelegen en er spitsstroken tegen de as van de weg moeten komen, kan het 
niet anders zijn dan dat het verkeer nog dichter bij de bebouwing komt. Dit terwijl aan de 
Leusdense kant van de weg ruimte in overvloed beschikbaar is om de weg naar die kant 
uit te breiden. 
 
Het enige dat gesloopt zou moeten worden is een autosloperij met opstallen en twee 
woningen nabij de Heiligenbergerweg. Wel zullen enige viaducten gebouwd moeten 
worden, maar dat kan geen bezwaar zijn. Immers, op de Leusderheide over de A28 nabij 
Soesterberg en overal in het land worden ecoviaducten aangelegd voor dieren. Inspreker 
vraagt of de verbindingen van natuurgebieden ten behoeve van dieren belangrijker zijn 
dan de gezondheid van mensen? Overigens acht ze het wel een goede zaak dat aandacht 
aan het welzijn van dieren wordt gegeven.   
 
Inspreker vraagt waarom de uitbreiding van de A28 rond Amersfoort niet wordt 
verschoven naar het zuidoosten. Eventueel zou de zuidwestelijke weg, dus richting 
Hoevelaken,vervangen kunnen worden voor verkeer in de richting Utrecht en een nieuw 
gedeelte voor verkeer in de richting Hoevelaken op Leusden’s grondgebied. Is dit 
onderzocht? In feite dus de uitbreiding van een nieuwe weghelft aan de Leusdense kant. 
Het vrijkomende gedeelte, de weghelft aan de Amersfoortse kant komt dan te vervallen en 
kan aangelegd worden als park of sportvelden, recreatie. 
 
Antwoord 

In de Spoedwet wegverbreding is besloten dat de A28 symmetrisch verbreed moet 
worden, om zoveel mogelijk het bestaande asfalt te kunnen benutten. Symmetrische 
verbreding heeft de volgende voordelen: 

- Bestaande op- en afritten kunnen grotendeels behouden blijven. Bij een 
éénzijdige verbreding zouden op- en afritten verlegd moeten worden.  

- De bestaande weg blijft bestaan. Eénzijdige verbreding heeft tot gevolg dat de 
as van de weg verschuift. Door asverschuiving zal ook een deel van de 
bestaande weg gesloopt moeten worden. Door symmetrische verbreding wordt 
dus het best gebruik gemaakt van de bestaande weg, wat leidt tot lagere 
kosten dan éénzijdige verbreding.  

- Er hoeft minder grond aangekocht te worden om de wegverbreding mogelijk te 
maken.  
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Het is niet mogelijk om de éénzijdige verbreding alleen te beperken tot de A28 ter hoogte 
van Schuilenburg. Om éénzijdige verbreding ter hoogte van de wijk Schuilenburg mogelijk 
te maken, zou het wegontwerp en de op- en afritten over een groter traject aangepast 
moeten worden om te voldoen aan de (verkeersveiligheids)eisen die gesteld worden aan 
een wegontwerp. Dit zou leiden tot hogere kosten en meer grondaankoop.   
 
Er bestaat geen relatie tussen het besluit (met bijhorende werkzaamheden) en de 
ecoducten die over de A28 tussen Zeist en Soesterberg en elders in het land gerealiseerd 
worden. Ecoducten zijn geen maatregelen voortvloeiend uit de planstudie A28.  
 

 

3.   Aanleg overkapping in plaats van scherm 

Inspreker wijst erop dat in de startnotitie staat dat stiller asfalt zal bijdragen aan minder 
geluidsoverlast. Door steeds zwaardere vrachtwagens met zwaardere motoren neemt het 
gedreun van het verkeer toe, juist ook in de nachtelijke uren. Hoe denkt Rijkswaterstaat 
voor nu en voor de toekomst luchtvervuiling binnen de normen te houden door slechts een 
geluidsscherm te plaatsen? Een scherm houdt toch de stofverspreiding niet tegen? 
Inspreker denkt dat de enige verantwoorde oplossing voor de A28 is gelegen in de 
uitvoering van het plan van ir. L. Vakar van adviesbureau Movares.   
 
Antwoord 
Inspreker doelt op een maquette die een doorzichtige overkapping, ontworpen door L. 
Vakar, van de snelweg A28 ter hoogte van de wijk Schuilenburg laat zien. 
 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
Luchtkwaliteit 
Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 
werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en tijdig aan de wettelijke grenswaarden 
wordt voldaan, voor fijnstof (PM10) en voor stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie 
met betrekking tot het onderwerp luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de 
paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik 
verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 
 
4. Planschade 

Inspreker stelt dat de jurisprudentie en de ruimtelijke ordening geluidsoverlast en 
luchtvervuiling (verslechtering van milieuomstandigheden) aanmerken als reden voor het 
eisen en toekennen van planschade. Inspreker neemt aan dat de noodwet Eurlings 
eveneens de mogelijkheid van het toekennen van planschade kent. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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Zienswijze 54, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Toename geluid en fijnstof vanwege verbreding A28 

Insprekers maken bezwaar tegen het OWAB A28 Utrecht-Amersfoort, dat leidt tot de 
vaststelling van een hogere geluidsbelasting. Er wordt voor 463 woningen een hogere 
geluidswaarde vastgesteld in verband met aanpassingen aan de A28. In verband met de 
aanpassingen aan de A1 nog 11 woningen extra. In de wijk Rustenburg betreft het 208 
woningen inclusief het pand van Roijenpad 8. 
 
Als eigenaar van de woning van Roijenpad 8 betekent dit een voorgestelde gevelisolatie 
(gevel en raam/deurpartij), maar het betekent ook dat de bewoners geen ramen of deuren 
meer open kunnen zetten, laat staan buiten zitten, zonder geluidsoverlast van de snelweg. 
 
Insprekers vinden het onaanvaardbaar dat er op grond van kostenoverweging geen 
aanpassing wordt gedaan aan de geluidswal/geluidsscherm. Een geluidswal waar zij bij 
aankoop van de woning zelf aan hebben moeten meebetalen en die later verlaagd en 
verplaatst is in de richting van de woning in verband met de aanleg van een nieuwe weg 
tussen de woning en de A28, de Outputweg. De Outputweg die ook verkeerslawaai met 
zich meebrengt en een drukke doorgangsweg en sluiproute is. Door de aanpassing van de 
A28 is er sprake van een permanent te hoge buitengeluidsbelasting en van een verhoogde 
fijnstof afgifte. Insprekers vinden dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. 
 
Insprekers begrijpen niet waarom juist in Rustenburg een dergelijk groot aantal woningen 
met de geluidsoverlast te maken krijgen. Nergens wordt duidelijk gemaakt wat de effecten 
en kosten zouden zijn van het ophogen van de bestaande geluidswal (terugbrengen 
oorspronkelijke hoogte) en het eventueel aanbrengen van een scherm op deze geluidswal.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
De daarbij gevolgde afwegingen en optredende geluidbelastingen per maatregelenvariant 
zijn opgenomen in respectievelijk paragraaf 6.7.7 en bijlage D van het Specifiek 
bijlagenrapport van het akoestisch onderzoek voor het WAB. 
 
Overigens waren deze gegevens ook op deze manier opgenomen bij het OWAB, waar 
inspreker deze had kunnen raadplegen. 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. In de wijk Rustenburg resteren er nog 28 
woningen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld. 
 

In het akoestisch onderzoek is, zoals door inspreker genoemd, geen rekening gehouden 
met de geluidbelasting van het onderliggend wegennet zoals de Outputweg. De Wgh richt 
zich in eerste instantie op de toenames t.g.v. het project A28, als die niet geheel kunnen 
worden weggenomen wordt de totale geluidbelasting beoordeeld. Bij de woning van 
inspreker is dat niet het geval. 
 
Luchtkwaliteit 
Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 
werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en tijdig aan de wettelijke grenswaarden 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 102 

 

wordt voldaan, voor fijnstof (PM10) en voor stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie 
met betrekking tot het onderwerp luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de 
paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik 
verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 

2.  Bewoners schadeloos stellen 

Insprekers geven aan dat voor hen grote planschade ontstaat en verder verlies van 
aanvaardbare woonomgeving. Ze vinden dat er passende maatregelen moeten worden 
genomen voor de wijk Rustenburg en de risicowoningen, waaronder het van Roijenpad 8, 
waardoor de geluidsbelasting op een aanvaardbaar niveau komt. Kunnen genieten van een 
(gezonde) buitenlucht en de zon is, zonder overstemd te worden door het geluid van de 
weg, ’s nachts kunnen slapen zonder geluidsoverlast van de banden etc. voor hen een 
belangrijke voorwaarde voor leefbaarheid. 
 
Insprekers geven aan dat de bewoners materieel schadeloos dienen te worden gesteld of 
verbonden te worden met vervangende woonruimte elders. Ze lezen in het wegontwerp 
dat dit mogelijk pas kan, als alle aanpassingen onherroepelijk zijn geworden of aangelegd. 
Volgens insprekers betekent dit dat zij als bewoners de komende 10 tot 15 jaar in het 
ongewisse leven of er alsnog een generale aanpassing komt en tegelijkertijd blijvende 
schade van de geluidsbelasting en fijn stof ondervinden. Een aanpassing voor Rustenburg 
in het algemeen, de risicowoningen in het bijzonder is op zijn plaats. Dit is de 
consequentie van het bestaan van een woonwijk.  
 
Insprekers doen zowel een beroep op het Rijk als de gemeente Amersfoort om (samen) 
passende maatregelen te nemen, dan wel tegemoet te komen aan een passende 
schadeloosstelling. Uitgangspunt is en blijft dat wonen binnen de woning en daarbuiten 
mogelijk moet blijven zonder verhoging van de geluidoverlast en toenemende fijnstof 
uitstoot. 
 
Insprekers hebben de gemeente verzocht hen te steunen in dit bezwaar door ook van hun 
kant bezwaar aan te tekenen tegen het wegontwerp en de daaraan verbonden 
consequenties, om te voorkomen dat de bewoners straks de gemeente moeten belasten 
met onvoorziene extra uitgaven. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
De gemeente Amersfoort heeft een zienswijze ingediend en deze is eveneens van een 
antwoord voorzien. 
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Zienswijze 55, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Doortrekken van tweelaags ZOAB op de A28 tussen Maarn en Soesterberg 

vermindert geluidsbelasting op woonwijk Leusderkwartier  

Inspreker geeft aan dat er voor de wijk waar hij woont (Leusderkwartier, cluster 22), na 
de verbreding van de A28 grotendeels een hogere geluidsbelasting gaat gelden. Voor 
enkele woningen wordt de geluidsbelasting hoger dan de in de Wet geluidhinder gestelde 
grenswaarde van 48 dB. 
 
De wijk Leusderkwartier is een van de weinige wijken waarvoor na verbreding grotendeels 
een hogere geluidsbelasting gaat gelden. De meeste andere wijken, zowel in Amersfoort 
als in andere plaatsen langs de A28, gaan erop vooruit of blijven qua geluidsbelasting 
gelijk. Dit heeft er onder andere mee te maken dat RWS op een groot deel van de 
verbrede A28 dubbellaags ZOAB legt. 
 
RWS kiest ervoor geen tweelaags ZOAB te leggen tussen de afritten Maarn en 
Soesterberg. Volgens de berekeningen wegen voor dit deel van de A28 de kosten van 
tweelaags ZOAB niet op tegen de geluidsreductie voor omwonenden. In tabel 6.23 van het 
Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek staat het als volgt omschreven: tweelaags 
ZOAB is doelmatig tot km 16,50, maar niet tot km 16,40. Volgens inspreker heeft hiermee 
te maken dat er na 16,50 km een geluidscherm aan de noordzijde van de A28 staat. 
 
In de bepaling van de doelmatigheid van tweelaags ZOAB is niet meegenomen dat dit 
geluidscherm na circa 400 meter westwaarts (bij het viaduct van de N227 richting Maarn) 
ophoudt. Daarna heeft het geluid weer vrij spel, met alle gevolgen voor de wijk 
Leusderkwartier van dien. 
 
Inspreker vraagt het tracé met tweelaags ZOAB vanaf de afrit Maarn in westelijke richting 
te verlengen. De argumenten zijn: 

• Er is volgens tabel 6.21 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek 
2,83 kilometer tweelaags ZOAB beschikbaar voor cluster 22, maar daarvan wordt 
slechts een deel gerealiseerd op het tracé dat aan cluster 22 grenst. Dit betreft 
bijna volledig de oostzijde van het cluster. 

• RWS berekent dat tweelaags ZOAB direct achter het geluidscherm bij Oud-Leusden 
(km 16.50) niet meer doelmatig is, maar niet of tweelaags ZOAB vanaf het einde 
van het geluidscherm (km 16.10) wel weer doelmatig is. 

• De doelmatigheid van tweelaags ZOAB wordt bij cluster 22 anders berekend dan 
bij andere clusters: 

o Cluster Zeist: haaks op de weg -> 1D -> 1D+100m -> 1D+200m 
o Cluster Soesterberg: haaks op de weg -> 1D -> 2D -> 2D+600m 
o Cluster 22: haaks op de weg -> haaks+100m -> haaks+200m 
o Bij cluster 22 gaat het dus om kortere verlengingen, namelijk 1/4 D tot 1/2 

D. Hierdoor wordt de doelmatigheidsberekening niet toegepast op het tracé 
westelijk van het geluidscherm bij Oud-Leusden. 

• Niet alleen cluster 22 maar ook cluster 17, 19 en 20 hebben baat bij een 
verlenging van het tracé met tweelaags ZOAB in westelijke richting. 

 
Inspreker vraagt RWS om het volgende:  

1. Wilt U ons inzicht geven in de doelmatigheid van de uitbreidingsstappen van 1D en 
2D voor cluster 22? 

2. Wilt u bij de bepaling van de doelmatigheid ook de woningen in de clusters 17, 19 
en 20 in beschouwing nemen? 

3. Wilt u rekening houden met het feit dat de wind vaak uit zuidwestelijke hoek komt 
en dat de A28 westelijk van de afrit Maarn in een helling ligt? 

 
De uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB in westelijke richting zal de 
geluidsbelasting in de woonwijk Leusderkwartier minder groot maken. De wijk 
Leusderkwartier hoeft niet als een van de weinige met een hogere geluidsbelasting te 
maken te krijgen. 
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Antwoord 

Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de toename als 
gevolg van het project A28 Utrecht Amersfoort ongedaan te maken. Hierbij wordt voor de 
afzonderlijke woningen de geluidbelasting in de toekomstige situatie vergeleken met de 
grenswaarde. Dit voor de woningen in de wijk van inspreker in de meeste gevallen de 
geluidbelasting in de huidige situatie, 2010. Als blijkt dat er een toename van 1.5 dB of 
meer is, worden voor deze woningen geluidbeperkende maatregelen onderzocht. 
 

Bij 133 woningen in cluster 22, dat zijn de woningen in de Indische buurt waaronder die 
van inspreker, is sprake van een toename die meer is dan 1.5 dB en dus een 
aanpassingssituatie. Hiervoor zijn geluidbeperkende maatregelen onderzocht. 
 
Als eerste maatregel is de toepassing van een stiller wegdek, tweelaags ZOAB, op de A28 
onderzocht, zie par. 6.7 van het Specifiek bijlagenrapport van het geactualiseerde 
akoestisch onderzoek bij het WAB (bijlage 7 bij het Wegaanpassingsbesluit).  
 
Ten opzichte van het OWAB is gebleken dat de aanleg van tweelaags ZOAB over een 
grotere lengte doelmatig is: het wordt aangelegd vanaf km. 15.865 hetgeen een extra 
lengte van 635 meter is. Het over een nog grotere lengte toepassen van tweelaags ZOAB, 
op het wegvak tussen de aansluiting Maarn en Soesterberg, levert geringe geluidreducties 
op aan de zuidzijde van Amersfoort en is om die reden als niet doelmatig beoordeeld.  
 
Na de aanleg van tweelaags ZOAB kan in het grootste deel van de wijk worden voldaan 
aan de grenswaarden (veelal de geluidbelasting in 2010). Bij 42 woningen is sprake van 
een overschrijding (gemiddeld 0.5 dB).  
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Zienswijze 56, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1   

Inspreker geeft aan dat door het afsluiten van de afrit Hoevelaken op de A1 het probleem 
wordt verplaatst naar de A28 die tijdens spitsuren altijd al vol staat. Ook naar de 
binnenwegen wat extra gevaar oplevert voor de fietsers en voetgangers die daar ook 
moeten zijn. Laat het snelverkeer zo veel mogelijk op de snelwegen rijden. Dit leidt tot 
aanzienlijk minder verkeershinder en gevaar voor het plaatselijk verkeer. 
 
Antwoord 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 57, ingediend door: 

 
 
Wincoop Rietdekkers 
Nijkerkerstraat 47 
3871 KB  Hoevelaken 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1   

Inspreker heeft een rietdekkersbedrijf dat gevestigd is in Hoevelaken. Inspreker wijst erop 
dat het afsluiten voor zijn bedrijf als veelvuldig gebruiker van de op- en afritten een grote 
stagnatie vormt in zijn bedrijfsvoering en extra kosten met zich meebrengen.  
 
Antwoord 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 58, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1 

Inspreker is inwoner van Hoevelaken. Hij tekent bezwaar aan tegen het voorgenomen 
afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals wordt 
voorgesteld in het OWAB. 
 
Inspreker is bezitter van een koopwoning en heeft destijds voor Hoevelaken gekozen 
(mede) vanwege de goede bereikbaarheid. Dit ondanks een wat hogere aanschafprijs van 
de woning in relatie tot andere potentiële vestigingsplaatsen. 
 
Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer vanuit Amsterdam richting Zwolle zal de 
bereikbaarheid van het dorp aanzienlijk verslechteren omdat bewoners dan via omwegen 
het dorp moeten bereiken. Daarvoor zijn twee mogelijkheden:  
 

• Via de A28 afslag bij de Hogeweg waarbij inspreker zal worden geconfronteerd met 
de dagelijkse files op dit weggedeelte, temeer door het verhoogde 
verkeersaanbod. Aanleg van de nieuwe Energieweg om de stagnatie-problemen op 
te lossen (de realisatie welke conditioneel is aan het afsluiten van de A1 op-en 
afritten bij Hoevelaken als een van de voorwaarden uit de voormalige 
Overeenkomst Vathorst) zal pas op zijn vroegst in 2014 worden gerealiseerd. 

• Het alternatief voor verkeer uit Amsterdam is de A1 afrit bij Amersfoort Noord te 
nemen en dan van de ringweg van Vathorst en de nieuwe Hanzetunnel gebruik te 
maken. Deze verbinding is, gezien de autoluwe opzet van dit gebied door onder 
meer de vele rotondes en drempels, geen geschikte verbindingsweg voor 
doorgaand verkeer. Bovendien heeft Vathorst al dagelijks met grote 
verkeersopstoppingen op deze ringweg te maken zodat het verkeersaanbod ook 
hier voor nog meer files zal zorgen. 

 
Inspreker is daarom van mening dat het opheffen van de afrit A1 Hoevelaken niet moet 
worden uitgevoerd, omdat het zijn belang, onder meer als weggebruiker en als 
huizenbezitter, zeer schaadt evenals dat van vele medebewoners. De argumenten voor het 
afsluiten zijn niet, of in ieder geval onvoldoende, onderbouwd. Bovendien zijn er volgens 
inspreker goede argumenten om de afslag open te houden.  
 
Argumenten 

Het plan om het verkeersaanbod van de A28 uit richting Zwolle dat naar de A1 richting 
Apeldoorn al voortijdig op de A1 hoofdrijbaan te laten invoeren om het verkeer op de 
verbindingsboog van de A28 uit Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn meer ruimte te 
verschaffen, waardoor de A1 afslag Hoevelaken voor verkeer uit richting Amsterdam niet 
bereikbaar is, is niet onderbouwd en ook niet nodig. Daarmee vervalt ook één van de 
argumenten voor het afsluiten van deze A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam.  
 
Ook ziet inspreker geen duidelijke onderbouwing van de noodzaak op basis van het huidige 
verkeersaanbod van een tweebaans uitvoering van de verbindingsboog A28 Zuid voor 
verkeer uit richting Utrecht naar A1 Oost voor verkeer richting Apeldoorn. Dit is een 
tijdelijke oplossing en een dergelijke zwaarwegende beslissing tot afsluiting dient genomen 
te worden als onderdeel van het grote Knooppunt Hoevelaken project waarover binnenkort 
zal worden beslist. 
 
De drie gemeenten Amersfoort, Leusden en Nijkerk hebben zich in dat project duidelijk 
tegen de afsluiting van de op- en afritten bij Hoevelaken verklaard omdat het behoud voor 
een aanzienlijke ontlasting van verkeer op het onderliggende wegennet zorg draagt. Over 
dit punt is veel opwinding en discussie binnen de gemeente.  
 
Het extra verkeer naar Hoevelaken dat van de A28 afslag bij de Hogeweg in Amersfoort 
gebruik zal maken zal ook voor meer stagnatie op het hoofdwegennet zorgen.  
 
Bovendien zullen door het extra verkeer de inwoners van Vathorst en aan de Hogeweg met 
meer lawaai en luchtvervuiling worden geconfronteerd, waarover inspreker in het OWAB 
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geen enkele onderbouwing kan terugvinden. Dat zal ook leiden tot meer onveilige situaties 
waarover in het OWAB in bijlage 5.1 is aangegeven dat een daling van de verkeersdruk op 
het onderliggende wegennet een gunstig effect heeft op het terugdringen van het aantal 
ernstige ongevallen.  
  
Inspreker vreest dat de afsluting van deze afrit een negatieve invloed zal hebben op de 
huizenprijzen in Hoevelaken en dat de woning tzt moeilijker verkoopbaar wordt. Inspreker 
heeft zich onder  meer als sympatisant (vriend) aangemeld bij de Stichting Hoevelaken 
Bereikbaar & Leefbaar.  
 
Daarbij zal het afsluiten van de afrit ook een negatieve invloed hebben op het 
vestigingsklimaat voor ondernemers in Hoevelaken.  
 
Het voorstel van inspreker: 

• Handhaaf de huidige situatie op het Klaverblad Hoevelaken ten aanzien van 
verkeer van A28 Noord naar A1 Oost omdat er geen noodzaak is aangetoond tot 
wijziging. 

• Laat verkeer op de verbindingsboog van de A28 vanuit Utrecht naar de A1 richting 
Apeldoorn tot één baan samenvoegen (weven) zoals op vele plaatsen in Nederland 
plaatsvindt. Ook voor de noodzaak van een tweebaans verbinding vindt inspreker 
geen duidelijke onderbouwing. 

• Daarbij gaat het hier om een tijdelijke voorziening omdat het hele Knooppunt 
Hoevelaken binnenkort wordt aangepakt om de grote fileproblemen in midden 
Nederland op te lossen waarbij de A1 aansluitingen bij Hoevelaken aan de orde 
zullen komen. 

 
Bovendien zal deze oplossing een aanzienlijke besparing opleveren, in de huidige tijd van 
bezuinigingen een welkome gedachte. Inspreker vertrouwt erop met de zienswijze, 
voorstel en argumenten een positieve bijdrage te hebben geleverd voor het OWAB A28 
project en het behoud van de A1 afrit bij Hoevelaken voor verkeer uit Amsterdam en 
Zwolle. 
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven geheel 
weergegeven.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken (A1)”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag 
naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 59, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1   

Inspreker is inwoner van Hoevelaken. Inspreker wijst erop dat het afsluiten van de 
aansluiting Hoevelaken op de A1 voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle een 
groot nadelig effect heeft op zijn belangen (bereikbaarheid, leefomgeving, waarde 
woning). Dit nadelige effect is door inspreker uitvoerig toegelicht aan de hand van 
verschillende argumenten en voorzien van een voorstel tot het handhaven van de 
aansluiting Hoevelaken.  
 
Zienswijze 59 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 
De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 60, ingediend door: 

 
 
Pharmatech Consultancy BV 
Hogebrinkerweg 3 
3871 KM  Hoevelaken 
 
 
1  Afsluiten afrit Hoevelaken op de A1 

Inspreker, een technisch bedrijf, heeft groot belang bij een goede aansluiting op het 
hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de congestie op het knooppunt 
Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het onderliggende wegennet.  
 
Vanwege de dreiging van het verdwijnen van de A1 op- en afritten bij Hoevelaken is het 
bedrijf sponsor geworden van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar, die zich 
inzet voor het behoud van die op- en afritten en met RWS overleg voert over een door 
haar opgestelde oplossing die voorziet in het behoud van die op- en afritten. De verbazing 
was groot toen het bedrijf merkte dat in het spitsstroken project A28 de afsluiting van de 
afrit A1 voor verkeer uit richting Amsterdam wordt voorgesteld waardoor ook verkeer uit 
Zwolle niet meer van die afrit gebruik kan maken. Dit vanwege een voorzien 
verkeersveiligheidsprobleem. 
 
Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van Hoevelaken aanzienlijk verslechteren omdat verkeer dan via omwegen 
Hoevelaken zal moeten bereiken. Daarvoor zijn dan twee mogelijkheden: 
 
Via de A28 afslag bij de Hogeweg waarbij het verkeer zal worden geconfronteerd met de 
dagelijkse files op dit weggedeelte, temeer door het verhoogde verkeersaanbod. Aanleg 
van de nieuwe Energieweg om de stagnatie-problemen op te lossen (de realisatie welke 
conditioneel is aan het afsluiten van de A1 op- en afritten bij Hoevelaken als een van de 
voorwaarden uit de voormalige Overeenkomst Vathorst) zal pas op zijn vroegst in 2014 
worden gerealiseerd. 
 
Het alternatief voor verkeer uit Amsterdam is de A1 afrit bij Amersfoort Noord te nemen 
en dan van de ringweg van Vathorst en de nieuwe Hanzetunnel gebruik te maken. Deze 
verbinding is, gezien de autoluwe opzet van dit gebied door onder meer de vele rotondes 
en drempels, geen geschikte verbindingsweg voor doorgaand verkeer. Bovendien heeft 
Vathorst al dagelijks met grote verkeers- opstoppingen op deze ringweg te maken zodat 
het extra verkeersaanbod ook hier voor nog meer files zal zorgen. 
 
Inspreker vindt dat het opheffen van de afrit A1 Hoevelaken voor verkeer komende uit 
richting Amsterdam en Zwolle tot onnodige vertragingen zal leiden en de belangen van het 
bedrijf in aanzienlijke mate zullen schaden en daarom dient te worden vermeden. De 
alternatieven die voor het verkeer uit Amsterdam en Zwolle worden geboden om 
Hoevelaken te bereiken bieden geen acceptabel oplossing.  
 
Argumenten 

Het plan om het verkeersaanbod van de A28 uit richting Zwolle dat naar de A1 richting 
Apeldoorn al voortijdig op de A1 hoofdrijbaan te laten invoeren om het verkeer op de 
verbindingsboog van de A28 uit Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn meer ruimte te 
verschaffen, waardoor de A1 afslag Hoevelaken voor verkeer uit richting Amsterdam en 
Zwolle niet bereikbaar is, is niet onderbouwd en ook niet nodig. Daarmee vervalt ook één 
van de argumenten voor het afsluiten van deze A1 afrit voor verkeer uit richting 
Amsterdam.  
 
Ook ziet inspreker geen degelijke onderbouwing van de noodzaak op basis van het huidige 
verkeersaanbod van een tweebaans uitvoering van de verbindingsboog A28 Zuid voor 
verkeer uit richting Utrecht naar A1 Oost voor verkeer richting Apeldoorn. De 
gepresenteerde cijfers geven in ieder geval niet aan dat een dergelijke voorziening op dit 
moment noodzakelijk is.  
 
Dit is een tijdelijke oplossing en een dergelijke zwaarwegende beslissing tot afsluiting dient 
naar mening van inspreker genomen te worden als onderdeel van het grote Knooppunt 
Hoevelaken project  waarover binnenkort wordt beslist. 
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De drie gemeente Amersfoort, Leusden en Nijkerk hebben zich in dat project al duidelijk 
tegen de afsluiting van de op- en afritten bij Hoevelaken verklaard omdat het behoud voor 
een aanzienlijke ontlasting van verkeer op het onder-liggende wegennet zorg draagt.  
 
Het extra verkeer naar Hoevelaken dat van de A28 afslag bij de Hogeweg in Amersfoort 
gebruik zal maken cal voor meer stagnatie op het hoofdwegennet zorgen. 
 
Tot verrassing van inspreker blijkt nergens uit de toelichting dat er een afweging heeft 
plaatsgevonden waarbij de belangen van bedrijven in Hoevelaken zijn gekwantificeerd en 
afgewogen tegen andere belangen. Deze langere reistijden zullen aanzienlijke 
economische schade voor het bedrijf veroorzaken door slechtere bereikbaarheid voor 
zakelijke bezoekers en klanten. Ook een deel van het personeel zal met vertraging te 
maken krijgen op weg naar het bedrijf. Daarnaast zal het ook het vestigingsklimaat voor 
bedrijven in Hoevelaken negatief beïnvloeden.  
 
Het voorstel van inspreker: 

• Handhaaf de huidige situatie op het Klaverblad Hoevelaken ten aanzien van 
verkeer A28 Noord naar A1 Oost omdat er geen noodzaak is aangetoond tot 
wijziging.  

• Laat verkeer op de verbindingsboog van de A28 vanuit Utrecht naar de A1 richting 
Apeldoorn tot één baan samenvoegen (weven) zoals op vele plaatsen in Nederland 

• Daarbij gaat het hier om een tijdelijke voorziening omdat het hele Knooppunt 
Hoevelaken binnenkort wordt aangepakt om de grote fileproblemen in midden 
Nederland op te lossen. Daar hoort een dergelijke belangrijke beslissing te worden 
genomen, en niet als onderdeel van een tijdelijke voorziening zoals wordt 
voorgesteld .  

 
Bovendien zal deze oplossing een aanzienlijke besparing opleveren, in de huidige tijd van 
bezuinigingen een zeer welkome gedachte. Inspreker vertrouwt erop met de zienswijze 
een positieve bijdrage te hebben geleverd voor het A28-project en het behoud van de A1 
afrit bij Hoevelaken voor verkeer uit Amsterdam en Zwolle.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven geheel 
weergegeven. 
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 61, ingediend door: 

 
 
Van Gaal Mode-Agenturen 
Stoutenburgerlaan 22 
3871 JB  Hoevelaken 
 
 
1  Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1 

Inspreker maakt bezwaar tegen het voorgenomen afsluiten van de A1 afrit voor verkeer 
uit de richting Amsterdam en Zwolle zoals wordt voorgesteld in het OWAB. Inspreker heeft 
gekozen voor Hoevelaken als vestigingsplaats voor haar bedrijf (mede) vanwege de goede 
bereikbaarheid.  
Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer vanuit richting Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van het bedrijf aanzienlijk verslechteren omdat zowel de klanten als 
inspreker zelf via omwegen het dorp moeten bereiken. Inspreker vindt dat het opheffen 
van de afrit A1 Hoevelaken niet moet worden uitgevoerd, omdat het haar belang, onder 
meer als weggebruiker en als ondernemer, zeer schaadt.   
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 62, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Nijkerk 
 
 
1  Afsluiten afrit Hoevelaken op de A1 

Inspreker is inwoner van Nijkerk en werknemer in Hoevelaken. Inspreker wijst erop dat 
het afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 voor verkeer uit de richting 
Amsterdam en Zwolle een groot nadelig effect heeft op haar belangen (bereikbaarheid, 
leefomgeving, waarde woning). Dit nadelige effect is door inspreker uitvoerig toegelicht 
aan de hand van verschillende argumenten en voorzien van een voorstel tot het 
handhaven van de aansluiting Hoevelaken.  
 
Zienswijze 62 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 63, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hasselt 
 
 
1  Afsluiten afrit Hoevelaken op de A1 

Bij afsluiting van de afrit Hoevelaken is er volgens inspreker te weinig rekening gehouden 
met de extra belasting die dit geeft op knooppunt Hoevelaken richting Amersfoort, zowel 
vanuit richting Zwolle als vanuit richting Amsterdam. Ook de capaciteit van de afrit van de 
A28 bij de Hogeweg zal niet voldoende zijn. Bovendien zal Vathorst tijdens de spits 
vaststaan door alle sluipverkeer. Inspreker stelt voor om de afrit Hoevelaken ongeveer 1 
km richting Apeldoorn te verplaatsen, zodat deze afrit een extra functie krijgt (niet op 
dezelfde plaats Hoevelaken binnenkomt als afrit A28) en niet vrijwel op het knooppunt 
Hoevelaken zit.  
 
Zienswijze 63 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
 
De woonplaats van inspreker is behoorlijk ver af gelegen van de onderhavige 
wegaanpassing. Inspreker komt uit Hasselt; er ontbreekt een daarmee verband houdende 
onderbouwing van het belang. 
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Zienswijze 64, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Leusden 
 
 

1. Huidige afrit Hoevelaken moet beschikbaar blijven 

Gezien het werk van inspreker in Hoevelaken en de dagelijkse woon-werkverkeer route is 
het een goede zaak dat de huidige afrit beschikbaar blijft, omdat de alternatieven niet 
geschikt zijn voor (nog) meer verkeer. Dit geeft meer verkeerschaos in en rond Leusden 
en Hoevelaken op diverse 60 km wegen. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Leusden en omliggende plaatsen en daarnaast het 
Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor 
de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 65, ingediend door: 

 
 
Servi-Q B.V. 
De Wel 32 
3871 MV  Hoevelaken 
 
 

1. Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken 

Servi-Q B.V. is gevestigd in Hoevelaken sinds 1989 en houdt zich bezig met landelijke 
distributie van Audio Visuele producten. Bij het bedrijf werken 6 medewerkers, daarvan 
komen 5 personen van buiten de gemeente en komen 3 personen vanuit de richting 
Amsterdam, die dagelijks moeten gaan omrijden.  
Daarnaast heeft het bedrijf te maken met zakelijk verkeer en transport. Het bedrijf heeft 
Hoevelaken gekozen voor de centrale ligging, in verband met de showroom die regelmatig 
door klanten en particulieren wordt bezocht. Het bedrijf heeft een groot belang bij een 
goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf heeft al jaren te lijden van de 
congestie op het knooppunt Hoevelaken, en de daardoor veroorzaakte congestie op het 
onderliggend wegennet. 
 
Zienswijze 65 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 66, ingediend door: 

 
 
Mijnten Bedrijfsauto’s BV 
Nijkerkerstraat 35a t/m f 
3821 CD Amersfoort 
 

 

1. Openhouden afrit Hoevelaken 

Juist om het gehele knooppunt te ontlasten, en de verkeersdrukte te verdelen over 
meerdere punten, wil inspreker de afrit openhouden. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende kernen en daarnaast het 
Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor 
de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 67, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 

 

1. Alternatieve routes door afsluiting afrit Hoevelaken leiden tot onnodige 

vertraging en tot belasting klaverblad 

Voor een betere doorstroming van verkeer op de A28 door het verbreden van de wegen 
wordt ook voorgesteld om de A1 afrit bij Hoevelaken voor verkeer uit Amsterdam en 
Zwolle af te sluiten. Dat is volgens Rijkswaterstaat nodig uit veiligheidsoverwegingen en 
om de doorstroming van verkeer van de A28 Zuid (vanuit richting Utrecht) naar de A1 
Oost (richting Apeldoorn) te bevorderen. Verkeer voor Hoevelaken en industriegebied 
Amersfoort zou dan gebruik moeten maken van de A28 Hogeweg afrit en dan via de 
Hogeweg Hoevelaken moeten bereiken. Dat zal tot flinke vertragingen leiden, want zowel 
de Hogeweg als het verkeer op de A28 zuidwaarts zijn stagnatiepunten waar het verkeer 
naar Hoevelaken en industriegebied Amersfoort dan mee te maken krijgt.  
 
Een alternatief voor A1 verkeer uit richting Amsterdam is om de afslag Amersfoort Noord 
te nemen en dan via de Ringweg Vathorst en de nieuwe Hanzetunnel Hoevelaken te 
bereiken. Ook deze verbinding wordt met veel stagnatie geconfronteerd. De autoluwe 
verkeersopzet van Vathorst genereert nu al aanzienlijke filevorming in Vathorst zelf, en de 
vele rotondes en drempels die moeten worden genomen maken dit geen aantrekkelijke 
route voor verkeer naar Hoevelaken. Bovendien zal het verkeer voor Hoevelaken en 
industriegebied Amersfoort het klaverblad onnodig belasten. Naar mening van inspreker 
heeft Rijkswaterstaat de afsluiting onvoldoende onderbouwd. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 68, ingediend door: 

 
 
Stichting Dorrestein 
Dorresteinseweg 32 
3817 GC  Amersfoort 
 
 

1. Geluid 

De door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV uitgevoerde beoordeling dd. 31 
maart 2011, ref. 20101601-05 van het akoestisch onderzoek OWAB A28 Utrecht – 
Amersfoort is voor de Stichting Dorrestein leidend en als bijlage gevoegd bij deze 
zienswijze. Daaruit memoreert inspreker: 
1.1. Het gedimensioneerde saneringsscherm ten behoeve van cluster 24, lijkt niet de 
optimale akoestische lengte te hebben. 
1.2. Uit de doelmatigheidsafweging blijkt dat bij de schermvariant van 6 meter nog enige 
ruimte zit in het beschikbare budget. Een doelmatige uitbreiding van het scherm van 6 
meter naar 7 meter is daardoor mogelijk. 
1.3 Analyse voor de eindsituatie bij geopende spitsstroken is voor zover bekend niet 
uitgevoerd maar wel noodzakelijk. 
 
Antwoord 

 
1.1 Optimale lengte geluidscherm 
De locatie en de lengte van het in het OWAB voorziene saneringsscherm is bepaald aan de 
hand van de oriëntatie van de flat aan de Dorresteinseweg, waarin zich het overgrote deel 
van de gemelde saneringswoningen bevindt. 
 
Uit nevenstaande afbeelding  
blijkt dat de oostgevel van deze 
flat naar de A28 toe is gericht en 
als gevolg daarvan de 
hoogstbelaste gevel is. De 
geluidbelastingen op de 
oostgevel liggen ongeveer 6 dB 
hoger dan die op de westgevel. 
 
Vanuit dit oogpunt is gekozen 
voor de in het OWAB opgenomen 
schermvariant, teneinde zoveel 
mogelijk effect te hebben op de 
oostgevel. Een verdere 
verlenging in zuidelijke richting 
heeft nauwelijks effect op beide 
gevels. 
 
1.2 Normkosten 
In het onderzoek van Cauberg-Huygen wordt betoogd dat de normkosten per m2 scherm 
afnemen, naarmate het scherm hoger wordt. De gehanteerde prijs van € 300,- is de 
gemiddelde standaardprijs die is gehanteerd in het onderzoek. Op basis van het huidige 
prijspeil is dit bedrag aan de lage kant. Vanwege de beschikking van (toenmalig) VROM die 
was afgegeven en waarin dit bedrag is gehanteerd, is ook in dit onderzoek uitgegaan van 
dit bedrag. 
 
Overigens zijn deze saneringsschermen, conform de normaal gesproken gehanteerde 
methodieken, waarschijnlijk te hoog. In het akoestisch onderzoek voor het OWAB is 
verzuimd om te onderzoeken of deze schermen lager konden worden bij toepassing van 
tweelaags ZOAB op het wegvak.  
 
1.3 Analyse plusstrook 
De analyse voor de bepaling van de maatgevende situatie, met gesloten of geopende 
plusstrook is in het akoestisch onderzoek voor het OWAB en het geactualiseerde onderzoek 
voor het WAB opgenomen in paragraaf 4.4 van het Specifiek bijlagenrapport. Hieruit blijkt 
dat de gesloten plusstrook de maatgevende situatie is. 
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2. Luchtkwaliteit 

De tekst en materie is zo complex dat het voor de stichting niet mogelijk is inhoudelijk te 
reageren. Informatie/ communicatie over de in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit opgenomen controle- en monitoringsverplichting, aan/naar omwonenden 
van de A28 is niet structureel geregeld. Zelfs bij dit OWAB zijn verschillen geconstateerd 
ten opzichte van de grenswaarden en toch past dit project binnen de NSL. Een nadere 
toelichting betreffende de actuele en toekomstige waarden PM10 en NO2 is daarom 
noodzakelijk. 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. 
 
In de NSL monitoring zijn de effecten van het project A28 meegenomen, met uitzondering 
van de gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken (A1). De effecten van deze 
gedeeltelijke afsluiting zijn niet meegenomen in de verkeersgegevens voor de snelwegen 
waarvan is uitgegaan in de monitoring van het NSL in 2011.  
De gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken betekent dat verkeer vanuit Amsterdam 
en Zwolle zal kiezen voor alternatieve routes. Op deze alternatieve routes zullen de 
verkeersintensiteiten naar verwachting toenemen. Deze toename leidt echter niet tot 
overschrijdingen van de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) of fijn stof (PM10) in 
2015. Dit blijkt uit aanvullende berekeningen die zijn uitgevoerd met de NSL Rekentool 
2011. De resultaten van deze aanvullende berekeningen zijn beschreven in de Notitie 
gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken (A1) – Effecten op luchtkwaliteit (2012). 
 
De resultaten van de monitoring zijn openbaar voor iedereen en in te zien op 
http://www.nsl-monitoring.nl. Op deze website staat een rapport van het RIVM met de 
resultaten van de NSL monitoring in 2010 en 2011 en is een kaart te bekijken met 
gedetailleerde gegevens over de huidige en toekomstige luchtkwaliteit. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
3. Externe veiligheid 

Het tracé van de A28 loopt dicht langs de bebouwing van Dorrestein, Randenbroek en 
Schuilenburg. De toename van de verkeersintensiteit naar circa 150.000 motorvoertuigen 
per etmaal in 2020 zal het groepsrisico verhogen. Het aandeel vrachtverkeer, zowel in 
aantal als ook percentage, zal onevenredig meer groeien.  
 
Antwoord 

De groeiprognoses van het vervoer van gevaarlijke stoffen worden niet bepaald door de 
groei van het vrachtverkeer. De groeiprognoses worden door andere factoren bepaald; die 
zijn weergegeven in het (openbare) rapport “Toekomst-verkenning van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, 2007”. Deze autonome groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen is 
meegenomen in de externe veiligheid berekeningen en tevens de kortere afstand tot de 
bebouwing door de wegverbreding. Dit geeft een geringe toename van het groepsrisico. Er 
is een groepsrisico verantwoording opgesteld en bijgevoegd als bijlage F bij het 
deelrapport externe veiligheid van het MER.  
 
4. Inhaalverbod voor vrachtverkeer 

Om reden van én geluidsoverlast, én luchtverontreiniging én groepsrisico is het voor de 
stichting onacceptabel dat bij opening van de plusstroken het inhaalverbod voor 
vrachtverkeer wordt opgeheven op het traject Hoevelaken/ Leusden–Zuid.  
 

Antwoord 

Een reden voor het opheffen van het inhaalverbod vrachtverkeer gedurende de opening 
van de plusstrook, is het relatief hoge vrachtverkeerpercentage dat van toepassing is op 
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de A28 tussen Utrecht en Amersfoort in beide rijrichtingen. Indien tijdens spitsperioden het 
inhaalverbod voor vrachtverkeer blijft gehandhaafd, kunnen lange pelotons vrachtwagens 
ontstaan die het invoegen en uitvoegen van verkeer extra bemoeilijken. Het risico op 
ongevallen neemt als gevolg hiervan toe. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is het 
handhaven van een inhaalverbod tijdens de spitsperioden niet wenselijk.  
Op de plusstrook geldt een breedtebeperking voor voertuigen die inclusief lading breder 
zijn dan twee meter. Bij een spitsstrook, het gebruik van de vluchtstrook tijdens de 
spitsperiode, is het instellen van een inhaalverbod wel een standaard maatregel. Als 
gevolg van het ontbreken van de vluchtstrook wordt de kans om veilig uit te wijken 
aanzienlijk kleiner. Hierdoor neemt de kans op ongevallen toe. Een inhaalverbod voorkomt 
extra manoeuvres van vrachtwagens. 
 
Voor het bepalen van het groepsrisico is ook de ongevalskans van belang. Indien deze 
ongevalskans gelijk blijft zal het groepsrisico niet toenemen. Dit is het geval bij het 
opheffen van het inhaalverbod van vrachtverkeer.  
 
Het al dan niet opheffen van het inhaalverbod heeft geen gevolgen voor lucht en geluid.  
 

5. Paalfundering voor geluidscherm 

Omdat vrijwel alle woningen (in Dorrestein) op staal zijn gefundeerd verzoekt inspreker 
om de eventuele paalfundering voor het te bouwen geluidscherm niet te heien of te trillen, 
maar te boren. 
 
Antwoord 

Het gaat hierbij specifiek om het scherm bij Dorrestein, van 6 meter hoog. Bij de keuze 
voor de uitvoeringsmethode houdt de aannemer rekening met aanwezige bebouwing 
binnen het invloedsgebied van de werkzaamheden. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de aanwezige fundaties van woningen. De keuze voor de uiteindelijke uitvoeringsmethode 
maakt geen onderdeel uit van het wegaanpassingsbesluit. 
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Zienswijze 69, ingediend door: 

 
 
Uttien & Vermeer, Fysiotherapie en Manuele therapie 
Drs. W. van Royenstraat 30 
3871 AN  Hoevelaken 
 
 

1. Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken 

Uttien & Vermeer is gevestigd in Hoevelaken sinds 1969 en houdt zich bezig met 
fysiotherapie. Bij het bedrijf werken 18 medewerkers. Daarvan komen 15 personen van 
buiten de gemeente. Daarnaast heeft het bedrijf te maken met patiënten die van en naar 
de praktijk moeten komen. De patiënten komen vanuit de hele regio, en zelfs uit het hele 
land. Er komen per dag rond de 250 patiënten naar de praktijk, waarvan 45% van buiten 
Hoevelaken.  
Het bedrijf heeft een groot belang bij een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het 
bedrijf heeft al jaren te lijden van de congestie op het knooppunt Hoevelaken, en de 
daardoor veroorzaakte congestie op het onderliggend wegennet. 
 
Zienswijze 69 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 70, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 

1. Overlast van verkeersgeluid en fijnstof 

Na aanpassing zal de verkeerstoename en rijsnelheid omhoog gaan met als gevolg nog 
meer geluidsoverlast. 
Wat inspreker mist is de bescherming voor de steeds maar toenemende overlast van 
verkeersgeluid en fijnstof voor de bewoners van Hoevelaken. Dit wordt ook nog extra 
versterkt door de meestal ongunstige windrichting ZW ten opzichte van Hoevelaken. Een 
geluidscherm of aardenwal aan de Hoevelakense kant moet er dan ook komen. Ook met 
de uitbreiding van het klaverblad t.z.t. zal dat meegenomen dienen te worden.  
 
Antwoord 

 
Geluid 
Uit de berekeningen in het akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting 
bij de woning van inspreker in de toekomstige situatie (2023) gelijk is aan die in de 
huidige situatie (2010). Dit is het gevolg van de aanleg van tweelaags ZOAB op de A1. 
 
Er is dus geen sprake van een toename van de geluidbelasting als gevolg van de 
wegaanpassing, waarmee de noodzaak om aanvullende maatregelen te onderzoeken 
vervalt. 
 
Fijn stof 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit het MER luchtonderzoek en de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het 
kader van het NSL blijkt dat overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt 
voldaan aan de Europese grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de 
luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter 
zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
 
Dat voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit wil niet zeggen dat 
niet enige mate van overlast kan worden ervaren door bijvoorbeeld zwart stof op ramen en 
kozijnen, of stof in huis. 
 
De modelberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER en het NSL voldoen 
aan de eisen die zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Deze 
regeling stelt ook eisen aan de basisgegevens die moeten worden gebruikt, zoals de 
meteorologische gegevens. Deze meteorologische gegevens worden geleverd door het 
KNMI. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de variatie van de windrichtingen in 
de tijd. Bij een zuidenwind zal de bijdrage van het wegverkeer aan de concentraties aan de 
noordzijde van de weg naar verwachting hoger zijn dan de bijdrage van het wegverkeer 
aan de concentraties aan de zuidzijde van de weg. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 71, ingediend door: 

 
 
Inwoner van Hoevelaken 
 
 
1  Afsluiten afrit Hoevelaken op de A1  

Inspreker is inwoner van Hoevelaken. Inspreker wijst erop dat het afsluiten van de 
aansluiting Hoevelaken op de A1 voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle een 
groot nadelig effect heeft op zijn belangen (bereikbaarheid, leefomgeving, waarde 
woning). Dit nadelige effect is door inspreker uitvoerig toegelicht aan de hand van 
verschillende argumenten en voorzien van een voorstel tot het handhaven van de 
aansluiting Hoevelaken.  
 
Zienswijze 71 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Inspreker vindt dat de inwoners van Hoevelaken alleen maar nadelen hebben als het plan 
doorgang vindt. De vervuiling en overlast neemt toe en de bereikbaarheid neemt af. 
Daarbij zijn er serieuze financiële consequenties voor de woningeigenaren. Inspreker stelt 
dat het woongenot en de waarde van zijn huis ernstig worden benadeeld door het 
voorgenomen besluit. Inwoners zitten straks aan een van de grootste verkeerspleinen van 
Nederland en kunnen er zelf niet eens gebruik van maken. Het is ongehoord dat ze straks 
tegen een groot verkeersknooppunt wonen met alle (gezondheids)nadelen van dien. Het 
enige voordeel, de bereikbaarheid, wordt beknot. 
 
Antwoord 
De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 72, ingediend door: 

 
 
GE Healthcare 
De Wel 18 
3971 MV  Hoevelaken 
 
 

1. Langere reistijd door afsluiting afrit Hoevelaken 

Inspreker rijdt iedere dag via de A1 van Amsterdam naar Hoevelaken. Afsluiting van de 
afrit Hoevelaken dwingt inspreker tot een langere rit door Amersfoort of via de A28 file.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 73, ingediend door: 

 
 
Inwoner van Hertogenbosch 
 
 
1   Afsluiting afrit Hoevelaken 

Inspreker tekent als werknemer van een bedrijf in Hoevelaken bezwaar aan tegen de 
voorgenomen afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals 
wordt voorgesteld in het OWAB. 
 
Zienswijze 73 is verder gelijk aan zienswijze 58. Daar is een uitgebreide samenvatting 
opgenomen. Daar wordt naar verwezen. 
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de standaard-zienswijze 
(versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar” op haar 
website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende plaatsen en daarnaast het 
Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor 
de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 74, ingediend door: 

 
 
Inwoner van Amersfoort 
 
 
1. Aanpassing te lage geluidswal Rustenburg. Bezwaar tegen HW geluid 

Inspreker heeft al meer dan 30 jaar last van de A28, Hogeweg en klaverblad Hoevelaken, 
voor wat betreft geluid en fijnstof. Inspreker heeft zeer veel problemen met slapen en ’s 
zomers in de tuin. Dit heeft inspreker ook reeds eerder gemeld aan Rijkswaterstaat. Nu de 
A28 wordt verbreed en de Hogeweg is aangepast en in de toekomst het Klaverblad, zal 
inspreker te maken krijgen met nog meer herrie en stof. Inspreker maakt daarom bezwaar 
tegen het vaststellen van nog hogere geluidswaarden en vraagt hiervoor aanpassing van 
de geluidswal en gaten hierin (Lageweg).  
De A28 en de Outputweg lopen hoog. Het lijkt of de wal wel hoog genoeg is, maar de wijk 
ligt lager en daardoor is de wal reeds 30 jaar te laag. Aanpassing van de geluidswal en 
gaten was al in het verleden noodzakelijk en nu de geluidswaarden worden verhoogd zeer 
zeker.   
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Voor de geluidwal langs de Outputweg, die door inspreker als te laag wordt beoordeeld, 
geldt dat dit een maatregel is voor deze gemeentelijke weg. Deze wal valt buiten dit 
project en wordt niet aangepast. 
 
Met betrekking tot het aspect lucht wordt verwezen naar het algemene gedeelte van deze 
Nota van Antwoord. 
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Zienswijze 75, ingediend door: 

 
 
Bilderberg Hotel de Klepperman 
Oosterdorpstraat 11 
3871 AA  Hoevelaken 
 
 
1. Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken 

Bilderberg Hotel de Klepperman is gevestigd in Hoevelaken sinds 1982 en houdt zich bezig 
met de exploitatie van een hotelbedrijf annex de exploitatie van recreatieve ruimten. Bij 
het bedrijf werken 55 medewerkers. Daarvan komen 30 personen van buiten de 
gemeente. Daarnaast heeft het bedrijf te maken met zakelijk verkeer en transport. Het 
bedrijf heeft groot belang bij een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf 
heeft al jaren te lijden van de congestie op het knooppunt Hoevelaken, en de daardoor 
veroorzaakte congestie op het onderliggend wegennet. 
 
Zienswijze 75 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 76, ingediend door: 

 
 
Inwoner van De Bilt 
 
 
Inspreker heeft zich op de informatieavond op 29 maart 2011 laten informeren door 
medewerkers van Rijkswaterstaat over de aspecten lucht en geluid in de omgeving van de 
woning wanneer het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort is 
gerealiseerd.  
 
1. Woning geen geluidsgevoelige bestemming, geen hogere waarde vastgesteld 

Over het aspect geluid wil inspreker het volgende opmerken. Het is inspreker opgevallen 
dat de buren het OWAB hebben ontvangen, en inspreker niet. Toen inspreker aan één van 
de medewerkers van Rijkswaterstaat vroeg wat hiervan de reden was, werd verteld dat de 
woning van inspreker geen geluidgevoelige bestemming is door verschillen in afronding 
van de berekende geluidswaarden. De medewerker gaf echter toe dat de relevantie van 
deze verschillen klein is mede doordat de woning van inspreker dichter bij de A28 ligt dan 
de woningen gelegen aan de Utrechtseweg 11, 13, 15 en 17, die wel zijn opgenomen als 
woningen waarvoor in het wegaanpassingsbesluit een hogere waarde is vastgesteld in 
verband met aanpassingen aan de A28. 
 
Antwoord 

Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is erop gericht om de toenames als 
gevolg van het project ongedaan te maken. Hiertoe worden doelmatige maatregelen 
onderzocht. Als het niet lukt om de toenames geheel weg te nemen, wordt deze 
overschrijding formeel vastgelegd als een hogere waarde.  
 
Voor de informatieavonden van het OWAB kregen alleen de bewoners van de woningen 
waarvoor een hogere waarde moest worden vastgesteld, een uitnodiging.  
 
Voor de woning aan de Utrechtseweg 19 bleek uit het akoestisch onderzoek voor het 
OWAB, dat er geen resterende overschrijding was en dus geen hogere waarde vastgesteld 
behoefde te worden: de toekomstige geluidbelasting was na afronding niet hoger dan de 
grenswaarde, die gebaseerd was op de huidige geluidbelasting. Bij de andere woningen in 
de nabijheid van de woning van inspreker, was afgerond sprake van een toename en 
diende een hogere waarde te worden vastgesteld.  
 
Overigens zegt het vaststellen van een hogere waarde niets over de absolute hoogte van 
de geluidbelasting: 

• als de geluidbelasting van 51.3 naar 51.6 toeneemt is er sprake van een hogere 
waarde omdat de geluidbelasting afgerond toeneemt naar 52 dB; 

• als de geluidbelasting van 58.1 naar 58.4 toeneemt is het verschil ook 0.3 dB 
maar afgerond blijft het 58 dB. 

 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB is gebleken dat, als gevolg van 
de gewijzigde uitgangspunten, nu wel een hogere waarde voor deze woning moet worden 
vastgesteld van 52 dB. 
 
2. Geluid in de woning en gevelisolatieonderzoek  

In het OWAB A28 Utrecht–Amersfoort wordt gesteld dat wanneer het wegaanpassings-
besluit onherroepelijk is geworden in het grootste deel van de hierboven genoemde 
bestemmingen nog moet worden onderzocht of de geluidsbelasting binnen in de woning 
voldoet aan de eisen van de Wet geluidhinder. Inspreker verzoekt daarom zijn woning ook 
aan te merken als geluidsgevoelige bestemming. Mocht dit niet gebeuren dan komt de 
woning immers niet in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek en de uitvoering van 
eventueel benodigde maatregelen op kosten van de overheid, ook al zal de 
geluidsbelasting in de woning niet voldoen aan de wettelijk gestelde maximale 
binnenwaarde nadat het wegaanpassingsbesluit onherroepelijk is geworden.  
 

Antwoord 

Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB is inmiddels gebleken dat nu, 
als gevolg van de gewijzigde uitgangspunten, wel een hogere waarde voor deze woning 
moet worden vastgesteld van 52 dB. 
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Dit betekent dat ook voor deze woning tezijnertijd een onderzoek zal worden uitgevoerd 
naar de geluidbelasting in de woning. Indien blijkt dat niet kan worden voldaan aan de 
grenswaarden voor de geluidbelasting in de woning, worden mogelijk isolatiemaatregelen 
getroffen. 
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Zienswijze 77, ingediend door: 

 
 
Inwoner van Amersfoort 
 
 

1. Geluidsberekeningen leiden tot andere waarden dan metingen 

Inspreker vindt dat er een onjuistheid in het OWAB staat, want doordat er uitgegaan wordt 
van berekeningen, zullen er ter plaatse andere geluidswaarden gemeten kunnen worden. 
Hiermee wordt geen rekening gehouden. 
 
Antwoord 

In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
 
2. Geen hogere geluidswaarde en verzoek om extra geluidwerende voorzieningen 

Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang, want de geluidbelasting van de woning zal 
stijgen na de uitbreiding van de A28. Het toestaan van hogere geluidswaarden dan de 
voorkeurswaarde is niet goed. Inspreker maakt bezwaar tegen het vaststellen van hogere 
grenswaarden, en vraagt om extra voorzieningen om de geluidsbelasting te verlagen en 
om extra verhoging van het geluidscherm langs de A28 ter hoogte van Rustenburg met 
tenminste 1 meter.   
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Zienswijze 78, ingediend door: 

 
 
Inwoner van Amersfoort 
 
 

1. Overschrijding geluidsnorm wijk Rustenburg, verzoek om maatregelen 

Volgens inspreker worden er in het OWAB belangen over het hoofd gezien. De geluidsnorm 
van de wijk Rustenburg en de woning van inspreker wordt bij de verbreding van de A28 
overschreden en daar wordt in het plan onvoldoende rekening mee gehouden. Voor de rust 
van inspreker en kinderen wordt verzocht om passende maatregelen om de geluidbelasting 
van de woning binnen de bestaande norm te krijgen. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat er geen geluidsnormen worden overschreden en dat de toename van de 
geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg 
vrijwel geheel kan worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen: tweelaags 
ZOAB en een iets hoger scherm tussen de Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
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Zienswijze 79, ingediend door: 

 
 
Inwoner van Amersfoort 
 
 

1. Aanname over geluidsreducerende effecten toekomstige stillere auto’s 

In het OWAB worden aannamen gedaan die naar mening van inspreker wel erg positief 
geïnterpreteerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de mogelijke geluidsreducerende 
effecten (2 dB) door toekomstige stillere auto’s, die meegenomen worden in het 
geluidsniveau van 2020. Deze mogelijke reductie is meegenomen in het totaal en ondanks 
dat neemt de totale geluidsbelasting toe. Over in hoeverre deze reducerende effecten ook 
waargemaakt kunnen worden en welke plannen er zijn om dit te realiseren staat niets 
vermeld. Ook is er niet gekeken naar de effecten op deze waarde wanneer niet aan alle 
positieve bijdragen kan of zal worden voldaan. Als we ervan uitgaan dat de reductie niet of 
gedeeltelijk wordt gerealiseerd zal de toename voor de woning van inspreker niet 2 dB 
maar 4 dB kunnen worden. Dit is een geluidstoename van meer dan 2 keer zo luid.  
 
Antwoord 
In het reken- en meetvoorschrift 2006 is in artikel 3.6 opgenomen dat er een aftrek op de 
rekenresultaten dient te worden toegepast van: 
- 2 dB voor wegen waarvoor een representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt; 
- 5 dB voor de overige wegen; 
- 0 dB bij saneringsmaatregelen om een goed binnenklimaat te handhaven. 
 
De correctiefactor is in het verleden hoger geweest, maar na toetsing in de praktijk is 
gebleken dat bovenstaande waarden realistischer waren. De geluideisen worden 
verscherpt, maar deze effecten worden soms teniet gedaan door toepassing van zwaardere 
motoren en bredere banden. Echter, dit geldt met name voor de categorie personenauto's. 
Onderzoek maakt duidelijk dat er wel een verbetering is te constateren als gevolg van het 
stiller worden van vrachtauto's. Deze aftrek is opgenomen in artikel 110g van de Wet 
geluidhinder en is toegepast bij de akoestische berekeningsresultaten. 
 
2. Verhoging geluidswal Rustenburg met 1 meter 

Vanwege de grote geluidstoename is het plan om de geluidswal niet met 1 meter te 
verhogen ongewenst. Zeker omdat dat slechts een economische reden is. Door niet op de 
verhoging te bezuinigen zal een groot gebied geen extra geluidstoename ondervinden. 
Mochten er dan toch geen maximale geluidsreducerende effecten optreden dan is de 
geluidstoename nog te overzien. Inspreker hoopt dat de geluidswal opgehoogd wordt.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 52 dB bedraagt.  
 

3. Verkeerstoename op Outputweg niet meegenomen in berekeningen 

De effecten van de verkeerstoename en dus geluidoverlast van de parallelrijbaan aan de 
A28, de Outputweg, ontbreken in het OWAB. Door de verbeteringen op de Hogeweg is 
deze parallelrijbaan een ideale sluiproute geworden tijdens de spits, om knooppunt 
Hoevelaken te omzeilen. De extra geluidhinder die hieruit voortkomt is niet meegenomen 
in de berekeningen. De geluidstoename zal dus waarschijnlijk hoger uitvallen dan de 
huidige berekeningen.  
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Inspreker verzoekt om de effecten veroorzaakt door verkeerstoename of de Outputweg 
inzichtelijk te maken, met name voor de Weg van de Vrede omdat deze direct aan deze 
weg grenst.  
 
Antwoord 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) richt zich in eerste instantie op het 
wegnemen van de toenames van de geluidbelasting t.g.v. het project A28 Utrecht-
Amersfoort. Als blijkt dat deze toenames niet (geheel) kunnen worden weggenomen, 
wordt de totale geluidbelasting in beeld gebracht. Bij de woning van inspreker is dit niet 
het geval. 
 
Het verkeersaantrekkende effect, zoals door inspreker wordt genoemd, is tevens 
onderzocht in het akoestisch onderzoek. De toename van de geluidproductie van de 
Outputweg als gevolg van veranderde verkeersstromen, blijft minder dan 1.5 dB. Voor 
deze weg behoeft daarom geen aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. 

 
4. Bevordering verkeer goed, maar niet ten koste van leefgenot 

Inspreker is van mening dat bevordering van de verkeerssituatie van groot belang is, deze 
zienswijze heeft niet tot doel dat tegen te gaan. Wel wil inspreker benadrukken dat niet 
slechts om economische redenen het leefgenot van een groot gedeelte van de wijk 
Rustenburg moet worden geschaad als er goede maatregelen te treffen zijn. 
 
Antwoord 

Het MER en Wegaanpassingsbesluit gaan vergezeld van gedetailleerde onderzoeks-
rapporten waarin de effecten van de wegverbreding op onder andere geluid, lucht en 
natuur zijn beschreven. Het A28-project is onder meer gebonden aan de kaders van de 
milieuregelgeving. Deze worden gehanteerd bij alle onderzoeken. Om waar nodig 
negatieve effecten van de wegverbreding te mitigeren of compenseren, worden er ten 
behoeve van natuur, milieu en leefbaarheid verschillende maatregelen getroffen. Deze 
maatregelen zijn verwoord in het definitieve besluit, zoals de aanleg van stil asfalt en het 
plaatsen van geluidscherm van 5 meter hoog ter hoogte van de wijk Rustenburg. 
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Zienswijze 80, ingediend door: 

 

 
Inwoner van Hoevelaken 
 
 
1  Afsluiten afrit Hoevelaken 

Volgens inspreker staan er onjuistheden in het OWAB, want de argumenten rondom 
sluiting van afrit Hoevelaken zijn naar mening van inspreker niet correct. Pas als er goede 
alternatieven zijn lijkt sluiting van de afrit een logische vervolgstap. Hiervan is geen 
sprake. 
 
De Hogeweg is niet de geëigende route naar Hoevelaken. Over het hoofd wordt gezien dat 
ook veel mensen uit de richting Utrecht deze afslag voorbij rijden, daar veel verkeer 
richting Amersfoort deze gebruikt. De afslag Hoevelaken op de A1 is een veel betere en 
snellere wijze om in Hoevelaken te geraken.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belangen, omdat de bereikbaarheid van het centraal 
gelegen Hoevelaken één van de aantrekkelijkheden van het dorp is. Door dit te beperken 
kan dit potentieel invloed hebben op de vraag naar (koop)woningen. Dit heeft in deze tijd 
zijn uitwerking op de waarde van huizen in dit dorp. 
 
Zodra er een reëel alternatief is – in combinatie met de herontwikkeling van het klaverblad 
– kan altijd nog worden bekeken of sluiting zinvol is. Nu heeft het alleen maar nadelige 
gevolgen en levert het bovendien veel extra overlast op voor mensen in Vathorst en aan 
de Hogeweg. 
 
Inspreker wil als inwoner van Hoevelaken bezwaar aantekenen tegen het voorgenomen 
afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle, maar ook vanuit 
Utrecht zoals voorgesteld wordt in het OWAB. Inspreker is bezitter van een koopwoning en 
heeft destijds voor Hoevelaken gekozen vanwege de goede bereikbaarheid en centrale 
ligging. 
 
Zienswijze 80 is verder gelijk aan zienswijze 58. Daar is de uitgebreide samenvatting 
opgenomen. Daar wordt naar verwezen. 
 
Antwoord 
De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 81, ingediend door: 

 
 
Kouwenaar Advocatuur 
Computerweg 37 
3821 AA  Amersfoort 
 
 

1. Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken 

Kouwenaar Advocatuur is gevestigd op kantorenpark de Hoef in Amersfoort Noord sinds 
2004 en houdt zich bezig met arbeidsrecht, contractenrecht en algemene voorwaarden. Bij 
het bedrijf werken 2 medewerkers. Beide medewerkers zijn van buiten de gemeente 
Amersfoort, en zijn woonachtig in Nijkerk. Daarnaast heeft het bedrijf te maken met 
zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. 
Het bedrijf heeft een groot belang bij een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het 
bedrijf heeft al jaren te lijden van de congestie op het knooppunt Hoevelaken, en de 
daardoor veroorzaakte congestie op het onderliggend wegennet. 
 
Zienswijze 81 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense en Amersfoortse 
bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen 
die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording 
opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in 
hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de 
beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 82, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Maatregelen tegen meer verkeerslawaai en fijnstof door extra rijstroken 

Inspreker stelt dat de belangen van direct aanwonenden in het OWAB A28 Utrecht–
Amersfoort ontbreken. Zij krijgen te maken met steeds drukker wordend verkeer. De 
woning van inspreker ligt met de tuin richting de A28, in de eerste lijn achter de geluidswal 
van de Outputweg/A28. Nu al wordt het verkeerslawaai bij oostelijke windrichtingen als 
hinderlijk ervaren.  
 
Ook verwacht inspreker dat de concentratie fijnstof niet weinig zal zijn. Inspreker stelt dat 
dit door de extra rijstroken erger zal worden, en maakt daarom bezwaar tegen het 
vaststellen van de geluidswaarden voor de wijk Rustenburg. Inspreker verzoekt de 
bestaande geluidswal op te hogen, of een extra scherm te plaatsen om het verdere 
woongenot te garanderen.  
 
Antwoord 

 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 45 dB bedraagt.  

 
Luchtkwaliteit 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid. Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de 
luchtkwaliteit worden genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen 
voor verbetering van de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. 
Indien hieruit blijkt dat de geplande of reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief 
zijn, dan zullen er binnen het NSL (aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 83, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Bezwaar tegen vaststelling hogere geluidswaarden 

Inspreker maakt bezwaar tegen het vaststellen van hogere geluidswaarden, en zou graag 
extra voorzieningen zien. Verder vraagt inspreker om ophoging van het geluidscherm 
langs de A28. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Zienswijze 84, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit De Bilt 
 
 

1. Geluidscherm voor woningen Bunnikseweg 

Inspreker vindt dat er een onjuistheid in het besluit staat. Het betreft de beslissing om ter 
hoogte van de huizen Bunnikseweg 10, 11, 12, 13 en 15 geen geluidscherm te plaatsen 
(Jacobssteeg, cluster 4, OWAB pagina 56).  
Het argument daarvoor is dat dit als gevolg van verspreide bebouwing niet doelmatig is. Of 
er sprake van verspreide bebouwing is, is echter afhankelijk van de grootte van het gebied 
dat wordt beschouwd en het aantal woningen daarin. Inspreker heeft daar geen criteria 
voor kunnen vinden. In dit geval gaat het om een cluster van 5 woningen zeer dicht langs 
de snelweg en verderop 4 verspreid liggende woningen verder van de snelweg 
(Bunnikseweg 7 en 9 en Universiteitsweg 11 en 13*). Door deze 9 woningen samen te 
nemen komt er uit de analyse dat een relatief lang geluidscherm nodig zou zijn hetgeen 
als niet doelmatig wordt berekend. 
Het betrekken van de vier verder weg gelegen woningen is echter niet redelijk. Op deze 
manier kun je op gekunstelde wijze de zaken afdoen als niet doelmatig. Als alleen de vijf 
dicht bij elkaar staande woningen vlak bij de snelweg beschouwd worden dan zal uit de 
analyse blijken dat een (korter) geluidscherm effectief en doelmatig is. Inspreker verzoekt 
het plan in die zin aan te passen. 
 
*Onlangs is het adres Universiteitsweg 13 veranderd in Bunnikseweg 2. Het gaat echter 
om dezelfde woning. 
 
Antwoord 

Bij het beoordelen van de doelmatigheid van een geluidscherm voor cluster 4 is in het 
akoestisch onderzoek voor het OWAB geen onjuiste beoordeling uitgevoerd. Uit de 
afweging in paragraaf 6.3.4 blijkt dat niet duidelijk. 
 
In de afweging van de doelmatigheid van geluidschermen wordt namelijk als criterium een 
eis meegenomen dat een scherm een merkbaar effect moet hebben op de geluidbelasting. 
In de praktijk wordt daarom getoetst aan de geluidreductie op de begane grond, deze 
moet tenminste 5 dB zijn. In het Algemeen bijlagenrapport bij het akoestisch onderzoek is 
deze aanpak nader uitgelegd. 
 
In het geactualiseerde onderzoek voor het WAB is een aanvullende beoordeling van een 
korter scherm ter hoogte van de genoemde vijf woningen uitgevoerd, hieruit blijkt dat niet 
aan deze eis kan worden voldaan. De conclusie blijft daarom dat een geluidscherm voor 
deze locatie niet doelmatig is. 
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Zienswijze 85, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 

 
 

1. Onbereikbaarheid Hoevelaken door afsluiting afrit 

Volgens inspreker zijn in het ontwerpbesluit de volgende zaken over het hoofd gezien: 
- Hoevelaken wordt onbereikbaar, daarvoor is geen oplossing opgenomen; 
- Sluiting zal de verkeerscongestie verder doen toenemen op de snelwegen en op de 

reeds bestaande sluiproutes (bijvoorbeeld door Vathorst, daarvoor wordt geen 
oplossing geboden); 

- Druk op bereikbaarheid drukt huizenprijzen. Hier wordt niet op ingegaan. 
 
Inspreker reist dagelijks naar Amsterdam per auto. Als de afslag dicht gaat, voorziet 
inspreker grote problemen op de terugreis, waarvoor geen oplossing wordt genoemd. 
Hoevelaken is onbereikbaar op werkdagen, dat zal verergeren. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 86, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 

 
 
1  Afsluiten afrit Hoevelaken op de A1  

Inspreker is inwoner van Hoevelaken. Inspreker wijst erop dat het afsluiten van de 
aansluiting Hoevelaken op de A1 voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle een 
groot nadelig effect heeft op haar belangen (bereikbaarheid, leefomgeving, waarde 
woning). Dit nadelige effect is door inspreker uitvoerig toegelicht aan de hand van 
verschillende argumenten en voorzien van een voorstel tot het handhaven van de 
aansluiting Hoevelaken.  
 
Daarnaast is inspreker als oud-burgemeester van Hoevelaken zeer begaan met het welzijn 
van de inwoners van Hoevelaken. Inspreker vindt dat de schade die de Hoevelakers zullen 
ondervinden door deze ingrepen onevenredig groot is. Het algemeen belang zal hierdoor 
relatief als een te zware last op de schouders drukken van een kleine bevolkingsgroep.   
 
Zienswijze 86 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen. 
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 87, ingediend door: 

 
 
CENCI Agenturen 
De Wel 20 
3871 MV  Hoevelaken 
 
 

1. Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken 

CENCI Agenturen is gevestigd in Hoevelaken sinds 2008 en houdt zich bezig met de 
verkoop van projectstoffering. Het bedrijf heeft veel te maken met zakelijk verkeer en 
transport.  
Het bedrijf heeft een groot belang bij een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het 
bedrijf heeft al jaren te lijden van de congestie op het knooppunt Hoevelaken, en de 
daardoor veroorzaakte congestie op het onderliggend wegennet. 
 
Zienswijze 87 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 88, ingediend door: 

 
 
De Eiken Schuur V.O.F. 
Westerdorpstraat 93 
3871 AW  Hoevelaken 
 
 

1.  Het laten vervallen van afrit Hoevelaken is onjuist 

Inspreker ziet het laten vervallen van de afrit Hoevelaken op de A1 als onjuistheid in het 
ontwerpbesluit. Inspreker rijdt al 30 jaar van Harderwijk naar Hoevelaken, en het is 
volgens inspreker onmogelijk dat het laten vervallen van afrit Hoevelaken op de A1 de 
doorstroming op de A28 zou bevorderen of veranderen. Het is een groot probleem als in 
de spits verkeer naar Hoevelaken geleid zou moeten worden via de Hogeweg. Verkeer op 
de A28 zal nog verder stagneren. Verder zullen de veranderingen tot hoge kosten leiden 
die beter besteed kunnen worden. De veranderingen leiden ook tot sluipverkeer, zowel via 
de Hogeweg als via Vathorst en de Nijkerkerstraat. 
 
Volgens inspreker zijn er belangen over het hoofd gezien in het ontwerpbesluit. 
Hoevelaken is een dorp met veel forensen en veel bedrijven die regionaal en landelijk 
opereren, zodat bereikbaarheid belangrijk is. Om die reden hebben mensen en bedrijven 
zich in Hoevelaken gevestigd. Inspreker heeft een meubelzaak, de bereikbaarheid hiervan 
zal voor de klandizie moeilijker worden, evenals het eigen vervoer. Deze maatregel is dus 
niet in het belang van een goede bereikbaarheid van alle plaatsen in Nederland.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 89, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Meer geluidsoverlast en CO2 door wegverbreding 

Inspreker stelt dat zij door het ontwerpbesluit geraakt wordt in haar belang, omdat er 
meer geluidoverlast zal zijn dan toegestaan. Ook verwacht inspreker meer uitstoot van 
CO2. De verbreding lost het fileprobleem niet op, maar vermeerdert wel geluidsoverlast en 
uitstoot van CO2. Dit is gevaarlijk voor de volksgezondheid.   
 
Antwoord 

 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 45 dB bedraagt.  
 
Luchtkwaliteit 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
 
Voor CO2 gelden geen wettelijke grenswaarden. De effecten van de wegaanpassing op de 
uitstoot van CO2 zijn daarom niet in kaart gebracht. De emissies van CO2 door het 
wegverkeer op rijkswegen vormen geen gevaar voor de volksgezondheid van 
omwonenden. Het Europese systeem van emissiehandel (TES) is volgens het kabinet de 
beste manier om op nationaal niveau de CO2-uitstoot te verminderen. Voor meer 
informatie over de aanpak van het verminderen van de CO2-uitstoot: zie 
www.rijksoverheid.nl 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 90, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg niet afdoende. Fijn stof.  

Doordat de A28 in Amersfoort dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de 
Verdiweg, Schuilenburgerplein en omgeving is aangelegd, bestaat er gevaar voor de 
gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken onjuiste gegevens te verschaffen. 
 
Metingen in eigen beheer wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de 
week 8 tot 10 dB(A) hoger is dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de 
ontworpen beschermingsmaatregelen volgens inspreker niet afdoende. Dit is door 
Rijkswaterstaat niet of niet tijdig onderkend. In het ontwerp van de weg –in het OWAB– 
zijn geen afdoende maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling opgenomen.  
 
- Inspreker maakt bezwaar tegen het plaatsen van de voorgestelde geluidswal, omdat 

deze te dicht bij de woningen is gesitueerd, en voor hoger gelegen woningen als de 
zijne absoluut niet afdoende is en het teveel aan geluid van de weg.  

 
Antwoord 

Het geluidreducerend effect van de geluidwal is, zoals inspreker aangeeft, sterk afhankelijk 
van de afstand van de woning tot het scherm en vooral de hoogteligging van de woning in 
de flat. Uit de berekeningen blijkt bijvoorbeeld dat de reductie op de 3e bouwlaag ongeveer 
20 dB bedraagt, op de 6e ca. 10 dB en op de 9e ca. 5 dB. Ook op de bovenste bouwlaag 
wordt nog een reductie van ca. 3 dB bereikt. 
 
Uit het Bijlagenrapport Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek (Amersfoort) van het 
OWAB/MER A28 Utrecht – Amersfoort blijkt dat een scherm met een hoogte tussen 10 en 
13 meter akoestisch gezien het meest doelmatig is. Vervolgens is op basis van 
landschappelijke overwegingen en inpassing de keuze gemaakt voor een scherm van 11 
meter. Bij hogere schermen neemt de geluidbelasting minder sterk af maar wordt het 
scherm natuurlijk duurder. De kosten die daarvoor gemaakt moeten worden wegen niet op 
tegen het beperkt effect voor de woningen in de hogere bouwlagen. 
 
- Inspreker stelt dat de belasting door fijnstof te laag berekend is, en dat een geluidswal 

hiertegen geen bescherming biedt. 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
In het MER A28 Luchtonderzoek is de luchtkwaliteit in de situatie met wegaanpassing 
vergeleken met de luchtkwaliteit in de situatie zonder wegaanpassing. Hieruit blijkt dat de 
totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof in het studiegebied toeneemt als gevolg van 
de wegaanpassing. Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt ook dat deze toename niet leidt 
tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Daarnaast zal 
de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting 
beter zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. Dit is in lijn met de resultaten van de 
monitoring van het NSL. 
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In de berekeningen ten behoeve van het MER luchtonderzoek en de monitoring is geen 
rekening gehouden met de positieve effecten van de voorgestelde geluidswal op de 
luchtkwaliteit. Een geluidswal heeft een positief effect op de verspreiding en verdunning 
van de luchtverontreiniging door het wegverkeer, en zal leiden tot een afname van de 
concentraties luchtverontreinigende stoffen achter het scherm.  
 
De modelberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER luchtonderzoek 
voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Er 
zijn geen aanwijzingen dat de rekenresultaten voor fijn stof een onderschatting geven van 
de bijdrage van de weg aan de concentraties fijn stof. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 
- Inspreker is het er niet mee eens dat er een budget-argument gehanteerd wordt bij het 

bepalen van maatregelen. Inspreker wijst erop dat er in de afgelopen veertig jaar geen 
inspanningen (noch door gemeente Amersfoort, noch door de Rijksoverheid) zijn 
verricht en er derhalve geen kosten zijn gemaakt om de burgers te beschermen.  

 
Antwoord 

Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de toename van de 
geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht Amersfoort ongedaan te maken en 
nog niet afgehandelde saneringssituaties, dat zijn locaties waar de geluidbelasting in 1986 
hoger dan 60 dB(A) was, aan te pakken. Bij het bepalen van maatregelen zijn tevens 
woningen meegenomen waar de geluidbelasting in 1986 lager was dan 60 dB(A), maar 
hoger dan 55 dB(A). Deze woningen zijn eerder voor sanering aangemeld. 
 
De maatregelen voor Schuilenburg vallen onder de saneringslocaties. In de Wgh geldt voor 
niet afgehandelde saneringssituaties, dat getracht moet worden om de geluidbelasting 
terug te brengen naar de streefwaarde van 48 dB.  
 
In paragraaf 4.2 van het Bijlagenrapport Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek 
(Amersfoort) van het OWAB/MER A28 Utrecht – Amersfoort is een uitgebreide analyse 
opgenomen van mogelijke schermvarianten bij Schuilenburg en hun effect. Daaruit blijkt 
dat het beschikbare budget ruim voldoende is voor hoge schermen. Uit het rapport blijkt 
echter dat het vanuit het oogpunt van geluid niet effectief is om hoger dan 13 meter te 
gaan, vanwege de beperkte meeropbrengsten wat geluidreductie betreft. Zoals onder punt 
1 is beschreven, heeft de afweging uiteindelijk geleid tot een scherm van 11 meter hoog.  
 
 
- Inspreker maakt bezwaar tegen het verhogen van de wettelijke norm voor zijn/haar 

woning. 
 
Antwoord 

De gemiddelde reductie op de woningen in de flats aan de Verdiweg bedraagt met het in 
het OWAB opgenomen scherm van 11 meter gemiddeld 12 dB. Ondanks deze afname kan 
in veel gevallen nog niet voldaan worden aan de streefwaarde van 48 dB, die de Wet 
geluidhinder stelt voor saneringswoningen.  
 
Om deze waarde bij alle woningen te kunnen halen is een geluidscherm benodigd met een 
hoogte van tenminste 16 meter. In paragraaf 4.2 van het Bijlagenrapport Dorrestein en 
Schuilenburg/Randenbroek (Amersfoort) van het OWAB/MER A28 Utrecht – Amersfoort is 
gebleken dat deze verhoging akoestisch onvoldoende effectief is. Om die reden wordt er 
voor een aantal woningen een hogere waarde vastgesteld. Een verdere toelichting hierop 
vindt u in paragraaf 4.1 van deze Nota van Antwoord. 
 
 
- Inspreker maakt bezwaar tegen het voornemen om geluid van de weg praktisch 

onverminderd in de omgeving van de woning toe te laten, waardoor een wandeling in 
de omgeving of rustig zitten en een gesprek op het balkon niet meer mogelijk is.  
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Antwoord 

Uit de berekende geluidbelastingen, voor de huidige situatie zonder schermen en die voor 
de toekomstige schermen met het geluidscherm van 11 meter, blijkt dat de afname bij de 
woningen aan de Verdiweg varieert van 20 dB op de laagste bouwlagen tot 3 dB op de 
bovenste bouwlaag (zie bijlage C van het Specifiek bijlagenrapport van het akoestisch 
onderzoek bij het WAB).  
Bij alle woningen zal de geluidbelasting t.g.v. de A28 afnemen en het akoestisch klimaat 
verbeteren. Op de begane grond en dus ook in het groen rond de flats is de afname het 
grootst. 
 
De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van 
Schuilenburg en omstreken breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op de onderwerpen geluid en lucht is –naast de hierboven gegeven 
beantwoording- een nadere beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische 
gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Geluid” en in de 
paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u voor de nadere beantwoording ook naar dat gedeelte.  
 
2. Overkapping of tunnel tegen geluidbelasting 

Inspreker stelt dat het geluid met 20 dB moet worden teruggebracht, en dat alleen een 
overkapping of tunnel in staat zijn om deze vermindering te bewerkstelligen. Inspreker 
noemt dat Rijkswaterstaat Noord-Holland dat onderkent, en bij Amstelveen en Amsterdam 
Gaasperdammerweg bij de verbreding van de A9 ter bestrijding van overlast tunnels 
voorstelt. Er moet een geluidwerende voorziening –in de vorm van een luifel– worden 
geplaatst die, zodra het definitieve profiel van de weg bekend is, uitgebouwd moet worden 
tot een volledige overkapping. Naar mening van inspreker kan deze luifel worden betaald 
uit het niet plaatsen van de voorgestelde hybride geluidswal, inclusief de kosten voor 
verplaatsing. Als de verbreding conform het voorliggende ontwerp wordt uitgevoerd zal het 
geluidsniveau veel te hoog blijven en zal de leefomgeving zwaar geschaad worden.  
 
Antwoord 

In hoofdstuk 4 van het Bijlagenrapport Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek 
(Amersfoort) van het OWAB/MER A28 Utrecht – Amersfoort is een uitgebreide vergelijking 
opgenomen van mogelijke varianten bij Schuilenburg en hun effect. Daaruit blijkt dat een 
luifel akoestisch effectief is, maar veel duurder dan de gebruikelijke, rechtopstaande 
schermen met een vergelijkbaar effect. Er is op basis van deze overweging en de tijdelijke 
aard van deze schermen gekozen voor rechtopstaande schermen. 
 
3. Luchtkwaliteit 

Ook de luchtkwaliteit zal verslechteren. In het MER A28 Utrecht–Amersfoort Deelrapport 
Lucht wordt de suggestie gewekt dat kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020, 
maar ook wordt duidelijk dat er sprake is van een verslechtering in de huidige situatie. 
Hiertegen tekent inspreker bezwaar aan. Het overkappen van de A28 ter plekke betekent 
dat ook het gevaar van een teveel aan fijnstof voorkomen kan worden.  
 
Antwoord 

Met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar het uitgebreide antwoord 
dat is gegeven bij deelvraag 1. 
 

4. Schadevergoeding 

De beoogde maatregelen hebben, als deze worden uitgevoerd, volgens inspreker tot 
gevolg dat de woonomgeving teveel en te hoog wordt belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor inspreker schade ondervindt en stelt recht te hebben op een 
schadevergoeding. Hierbij dient inspreker derhalve een planschadeclaim in. 
Volledigheidshalve wijst inspreker erop dat bij het toekennen van enige vorm van 
schadevergoeding niet wordt afgezien van het recht op een gezonde en rustige woon- en 
leefomgeving.  
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
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indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 

5. Weg te dicht bij woningen 

Inspreker stelt samenvattend dat de uitbreiding van de weg te dicht bij de woningen 
geprojecteerd is. 
 
Antwoord 

In de Spoedwet wegverbreding is besloten dat de A28 symmetrisch verbreed moet 
worden, om zoveel mogelijk het bestaande asfalt te kunnen benutten. Symmetrische 
verbreding heeft de volgende voordelen: 

• Bestaande op- en afritten kunnen grotendeels behouden blijven. Bij een éénzijdige 
verbreding zouden op- en afritten verlegd moeten worden.  

• De bestaande weg blijft bestaan. Eénzijdige verbreding heeft tot gevolg dat de as 
van de weg verschuift. Door asverschuiving zal ook een deel van de bestaande 
weg gesloopt moeten worden. Door symmetrische verbreding wordt dus het best 
gebruik gemaakt van de bestaande weg, wat leidt tot lagere kosten dan éénzijdige 
verbreding.  

• Er hoeft minder grond aangekocht te worden om de wegverbreding mogelijk te 
maken.  

  
Het is niet mogelijk om de éénzijdige verbreding alleen te beperken tot de A28 ter hoogte 
van Schuilenburg. Om éénzijdige verbreding ter hoogte van de wijk Schuilenburg mogelijk 
te maken, zou het wegontwerp en de op- en afritten over een groter traject aangepast 
moeten worden om te voldoen aan de (verkeersveiligheids)eisen die gesteld worden aan 
een wegontwerp. Dit zou leiden tot hogere kosten en meer grondaankoop.   
 
6. Kappen van bomen 

Inspreker stelt dat het kappen van nog meer bomen verboden moet worden.  
 
Antwoord  
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 91, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit  Hoevelaken 
 
 

1. Overlast door afsluiting afrit Hoevelaken 

Volgens inspreker staat er een onjuistheid in het ontwerpbesluit, omdat uit het besluit 
blijkt dat er weinig of geen overlast ontstaat door afsluiting van de afrit, en dat is niet het 
geval. De ontsluiting van het dorp Hoevelaken moet geborgd blijven op alle huidige 
manieren, voor zowel particulieren als bedrijven. Het sluiten van een afrit levert volgens 
inspreker geen enkel positief resultaat op. Inspreker stelt dat bij RWS waarschijnlijk alleen 
gerekend wordt in het meerjarenonderhoud en de besparing hierop.  
 
Inspreker vraagt zich af hoe Rijkswaterstaat overbelasting van andere stukken van het 
wegennet als gevolg van de afsluiting van de afrit op zal lossen. Volgens inspreker is 
verplaatsing te duur, en is het handhaven van de afrit de enige optie. Inwoners moeten 
hierover kunnen beslissen, en niet ambtenaren die hiervan geen nadelige effecten 
ondervinden omdat zij niet op de locatie wonen of zelfs niet goed bekend zijn met de 
wegenstructuur ter plaatse.   
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
 
 

2. Geluidsoverlast 

Als er zich nog tienduizenden auto’s extra over de A1 en A28 zullen verplaatsen op 
jaarbasis, dan zal de geluidsoverlast nog ernstiger vormen aannemen. De avond- en 
nachtrust en zelfs de rust overdag wordt vaak al ernstig verstoord door de 
verkeersbewegingen zonder juiste geluidwerende maatregelen.  
 
Antwoord 

Uit het akoestisch onderzoek voor het OWAB blijkt dat de geluidbelasting in de 
toekomstige situatie (2023) als gevolg van geluidbeperkende maatregelen ongeveer gelijk 
blijft aan die in de huidige situatie (2010). Er is dus geen sprake van een toename van de 
geluidbelasting als gevolg van het project. 
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Zienswijze 92, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Overkapping Schuilenburg tegen fijnstof en geluid 

Inspreker heeft kennis genomen van de maatregelen langs de A28 Utrecht – Amersfoort, 
met name langs de woonwijk Schuilenburg in Amersfoort. De maatregelen ten aanzien van 
de geluidswal, de ontwikkeling en de verspreiding van fijnstof, het versoepelen van de 
wettelijke geluidsnorm ter plaatse en de hier oneigenlijke budget-argumenten, hebben 
ernstige ongerustheid gewekt. Het bovengenoemde komt mede voort uit de eigen ervaring 
als milieudeskundige. 
 
Inspreker heeft kennis genomen van het op 15 februari 2011 door Stilte Advies en Meten 
uitgebrachte rapport Rapportage Geluid en Luchtkwaliteit. Met de strekking van het 
rapport en de getrokken conclusies kan inspreker zich verenigen. 
 
Alleen een overkapping of tunnel van het bedoelde traject kan volgens inspreker de 
verwachte overlast en milieuschade voorkomen of voldoende bestrijden. Inspreker maakt 
als bewoner van Schuilenburg dan ook bezwaar tegen de voorgenomen maatregelen. 
  
Antwoord 

 
Geluidmetingen 
Inspreker kan zich verenigen met de conclusies van de ‘Rapportage Geluid en 
Luchtkwaliteit’, waarin ten aanzien van de geluidbelastingen wordt geconcludeerd dat deze 
over het algemeen veel hoger zijn dan berekend is het akoestisch onderzoek voor het 
OWAB. Uit een analyse van het rapport blijkt dat er niet gerekend is volgens het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG), waardoor er allerlei interpretaties en correcties 
noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende waarden. 
 
In het rapport vallen de volgende zaken op: 

• de meetlocaties zijn niet conform het RMG: het invallend geluidniveau is gemeten, 
waarschijnlijk in deur- of raamopeningen bij het balkon, waardoor correctietermen 
zijn toegepast die bij de verschillende locaties variëren; 

• de waarden in het OWAB zijn inclusief aftrek van 2 dB zijn conform art. 110g van 
de Wet geluidhinder, deze aftrek moet bij de rekenresultaten opgeteld worden om 
te corrigeren naar de berekende waarde; 

• bij de meeste meetpunten is slechts één keer gemeten en zijn geen tellingen van 
het verkeer gedaan of van de snelheid; 

• bij meetpunten waar meerdere keren is gemeten is de spreiding van de resultaten 
2 tot 4 dB. 

 
Het is op basis van de rapportage moeilijk te traceren welke correcties in welke situatie 
zijn toegepast. Na correcte toepassing van de correcties is het aannemelijk dat de 
gemeten waarden overeenkomen met de berekende waarden 
 
Overkapping of luifel 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 

 
Luchtkwaliteit 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
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meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. 
Indien hieruit blijkt dat de geplande of reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief 
zijn, dan zullen er binnen het NSL (aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
In het onderzoek van Stilte Advies en Meten, waarnaar de inspreker verwijst, is de 
concentratie stikstofdioxide gemeten. Op basis van de meetresultaten is geconcludeerd dat 
de grenswaarde voor stikstofdioxide niet wordt overschreden. Voor fijn stof zijn geen 
metingen uitgevoerd. 

 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 93, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Oplossen van geluidsoverlast  

Inspreker stelt dat de geluidsoverlast boven de wettelijke norm is. De wettelijke eisen 
moeten nageleefd worden, niet de wet wijzigen en daarna met de bouw beginnen. 
Inspreker ervaart nu al veel geluidsoverlast. Met de wijzigingen van de A28 wordt dit nu 
veel erger en worden er geen maatregelen genomen om dit tegen te gaan. Men verruimt 
gewoon de maximale normen in eigen voordeel om aan de wettelijke eisen te voldoen. 
Zowel overdag als ’s nachts is veel verkeer (auto en trein) hoorbaar. Inspreker vindt dat 
de geluidsoverlast naar behoren opgelost moet worden.  
 
Antwoord 

Het onderzoek naar de effecten van de verbreding van de A28 is uitgevoerd op basis van 
het wettelijk kader van de Wet geluidhinder. Het streven is om de toenames van de 
geluidbelasting t.g.v. het project weg te nemen, door middel van het treffen van 
doelmatige maatregelen. Als dat alleen kan door middel van maatregelen die in 
verhouding tot de opbrengsten erg duur worden, dan wordt dat als niet doelmatig 
beschouwd. De Wgh biedt dan de mogelijkheid om voor deze woningen een zgn. hogere 
waarde vast te stellen. 
 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft.  
Voor de woning van inspreker geld dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als de 
toekomstige situatie (2023) maximaal 46 dB bedraagt.  
 
Voor de woningen waar de toename niet (geheel) kan worden weggenomen wordt conform 
de Wet geluidhinder een hogere waarde vastgesteld.  
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Zienswijze 94, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1   

Inspreker geeft aan dat in het voorgenomen besluit de gevolgen op de verkeersveiligheid 
voor wat betreft de Weldammerweg, Kerkepad, Grasmaat en de Veenslagenweg te 
Hoevelaken over het hoofd zijn gezien. De aantoonbare intensivering van het autoverkeer 
op deze route ten gevolge van de voorgenomen afsluiting van de afrit Hoevelaken (door 
sluipverkeer vanaf de A28, afslag Vathorst) zal leiden tot meer verkeersslachtoffers.  
 

Inspreker is 5 jaar geleden verhuisd naar Hoevelaken en is sindsdien bezitter van een 
koopwoning aan de Veenslagenweg in Hoevelaken. Hij heeft destijds voor Hoevelaken 
gekozen mede vanwege de goede bereikbaarheid. Dit ondanks de hogere aanschafwaarde 
van de woning in verhouding tot andere potentiële vestigingslocaties. 
 
Inspreker meldt dat hij werkzaam is in Zwolle. Dit betekent dat het voorgenomen besluit 
zal betekenen dat hij tenminste iedere werkdag meer kilometers zal moeten maken. Dit 
nog afgezien van de privé-reizen. Tegen de achtergrond van de brandstofprijzen betekent 
dit dat hij aantoonbaar meerkosten zal moeten maken. 
 
Inspreker wijst erop dat het afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 voor verkeer 
uit de richting Amsterdam en Zwolle een groot nadelig effect heeft op zijn belangen 
(bereikbaarheid, leefomgeving, waarde woning). Dit nadelige effect is door inspreker 
uitvoerig toegelicht aan de hand van verschillende argumenten en voorzien van een 
voorstel tot het handhaven van de aansluiting Hoevelaken.  
 
Zienswijze 94 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 95, ingediend door: 

 
 
Diepeveen Juweliers 
Van Dedemlaan 5 
3871 TD  Hoevelaken 
 

 

1. Bereikbaarheid van het centrum van Hoevelaken 

Het ontwerpbesluit heeft volgens inspreker nadelige effecten voor de bereikbaarheid van 
ondernemers in het centrum van Hoevelaken. Inspreker is een zelfstandig ondernemer die 
zeer beperkt bereikbaar wordt voor klanten in de regio. De klantenkring bevindt zich niet 
alleen in Hoevelaken, maar ook ver daarbuiten. De bereikbaarheid is erg belangrijk voor 
de klanten, en dus ook voor het bedrijf van inspreker om te kunnen overleven. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 96, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 

 

1. Bereikbaarheid van het centrum van Hoevelaken 

Volgens inspreker is het belang van bereikbaarheid van ondernemers die al jaren 
gevestigd zijn in Hoevelaken niet juist in het besluit meegenomen. Ondernemers moeten 
door bereikbaarheid hun brood verdienen, als de bereikbaarheid slechter wordt dan zal dit 
nadelig zijn voor de bezoekfrequentie aan ondernemers. Stadsdelen en nieuwbouwwijken 
eromheen kunnen wel bereikbaar worden of blijven, en dorpen van weleer worden 
afgesloten terwijl daar al jaren aaneen ondernemers zitten die hun brood op dezelfde 
manier moeten verdienen als voorheen. 
 
Ondernemers zijn verplichtingen aangegaan voor meerdere jaren, wie betaalt de schade 
als gevolg van deze beslissingen? 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 97, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 

 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1   

Inspreker is inwoner van Hoevelaken. Inspreker wijst erop dat het afsluiten van de 
aansluiting Hoevelaken op de A1 voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle een 
groot nadelig effect heeft op zijn belangen (bereikbaarheid, leefomgeving, waarde 
woning). Dit nadelige effect is door inspreker uitvoerig toegelicht aan de hand van 
verschillende argumenten en voorzien van een voorstel tot het handhaven van de 
aansluiting Hoevelaken.  
 
Zienswijze 97 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 98, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 

 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1   

Inspreker is inwoner van Hoevelaken. Inspreker wijst erop dat het afsluiten van de 
aansluiting Hoevelaken op de A1 voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle een 
groot nadelig effect heeft op zijn belangen (bereikbaarheid, leefomgeving, waarde 
woning). Dit nadelige effect is door inspreker uitvoerig toegelicht aan de hand van 
verschillende argumenten en voorzien van een voorstel tot het handhaven van de 
aansluiting Hoevelaken.  
 
Zienswijze 98 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 99, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 

 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1   

Inspreker is inwoner van Hoevelaken. Inspreker wijst erop dat het afsluiten van de 
aansluiting Hoevelaken op de A1 voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle een 
groot nadelig effect heeft op zijn belangen (bereikbaarheid, leefomgeving, waarde 
woning). Dit nadelige effect is door inspreker uitvoerig toegelicht aan de hand van 
verschillende argumenten en voorzien van een voorstel tot het handhaven van de 
aansluiting Hoevelaken.  
 
Zienswijze 99 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 100, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Hogere waarde geluid 

Het vaststellen van een hogere geluidswaarde voor de woning vindt inspreker 
ontoelaatbaar. De geluidnorm wordt volgens inspreker nu al regelmatig overschreden. Bij 
wind uit het oosten zitten insprekers de hele dag met verkeerslawaai, dat ook in de woning 
hoorbaar is. Toen insprekers hier ruim 30 jaar geleden kwamen wonen was het veel stiller. 
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Het is zeer waarschijnlijk dat de geluidbelasting 30 jaar geleden lager was, zoals inspreker 
opmerkt. Voor het nu uitgevoerde onderzoek is dat niet relevant, aangezien voor de 
grenswaardestelling wordt uitgegaan van één jaar voor aanvang van het project, 2010. 

 
2. Fijnstof  

Volgens inspreker is er sprake van een toename van fijnstof, wat te merken is aan het vuil 
aan de horren. Er was 30 jaar geleden van fijnstof nog weinig te merken. Volgens 
insprekers wordt er voorbij gegaan aan de gezondheid en het woonplezier van mensen in 
de buurt van deze snelweg. 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
  
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
Uit een trendanalyse van de meetstations van RIVM, DCMR en GGD Amsterdam blijkt dat 
de concentraties fijn stof gestaag dalen sinds 1993. Voor fijn stof wordt over de hele 
analyseperiode een dalende trend van gemiddeld 0,7 µg/m3 waargenomen. 
Deze daling is mede het gevolg van Europese eisen voor emissies van wegvoertuigen. 
Deze eisen zorgen ervoor dat nieuwe personenauto’s en vrachtauto’s schoner zijn dan 
oudere voertuigen. Hierdoor nemen de totale fijn stof emissies door voertuigen af, 
ondanks de groei van het verkeer. 
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Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
3. Geluidwal 

Insprekers verzoeken om een forse verhoging van de geluidwal over de volle lengte langs 
de wijk Rustenburg. Inspreker ziet bij voorkeur dat er een overkapping geplaatst wordt, 
met een mogelijkheid voor het wegzuigen van fijnstof. 
 
Antwoord 

Zoals onder punt 1 is genoemd wordt in de beantwoording van zienswijze 124 ingegaan op 
de afweging van maatregelen.  
 
Hieruit blijkt dat het verder ophogen van het scherm langs de wijk Rustenburg niet 
doelmatig is, vanwege de geringe meeropbrengsten. Het toepassen van een luifel is veel 
duurder en ook niet nodig, aangezien in de meeste gevallen de toename al is weggewerkt. 
 
Voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit (fijn stof) wordt verwezen naar het hierboven 
gegeven antwoord op deelvraag 1. 
 
 

4. Waardedaling woning 

Insprekers zeggen geraakt te worden in hun belang, omdat zij stellen dat door de toename 
van geluidsoverlast en fijnstof de waarde van de woning zal dalen. Dit werkt volgens 
insprekers negatief door op de oudedagvoorziening.  
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 101, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.   Hoevelaken moet bereikbaar blijven voor ondernemers  

Inspreker stelt dat hij in zijn belang wordt geraakt door het Ontwerp-wegaanpassings-
besluit A28. Hij is ondernemer in Hoevelaken. Hij is van mening dat Hoevelaken bereikbaar 
moet blijven voor ondernemers.  
 
Antwoord 

Er wordt vanuit gegaan dat inspreker via zijn zienswijze doelt op het onderwerp 
Aansluiting Hoevelaken in het OWAB. Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten 
van de aansluiting Hoevelaken op de A1 is vanuit de inwoners van Hoevelaken en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 102, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.    Geluidsscherm in Rustenburg 2 meter verhogen 

Inspreker geeft aan in zijn/haar belang te worden geraakt door het Ontwerp-
wegaanpassingsbesluit A28. Inspreker gaat in op de geluidshinder voor bewoners van 
Rustenburg. Inspreker is van mening dat het geluidsscherm nu in ieder geval minimaal 2 
meter verhoogd moet worden. In de toekomst moeten er dus nog extra geluidbeperkende 
voorzieningen komen.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. Een verhoging van het geluidscherm met 2 meter is daarom niet 
zinvol. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
 
2.    Waardedaling woning 

Inspreker geeft aan dat het woongenot en de waarde van de woning straks onder druk 
staan.  
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 103, ingediend door:                               

 
 
Hoevelakense Boekhandel 
De Wiekslag 5 
3871 AR  Hoevelaken 
 
 
1.   Verslechtering bereikbaarheid boekhandel in Hoevelaken door afsluiting op- 

en afrit.   

Inspreker is ondernemer in Hoevelaken en is van mening dat er belangen over het hoofd 
zijn gezien. Het gaat om zeer grote zaken als bereikbaarheid van nog gezonde organisaties 
als zijn boekhandel en de mogelijkheid adequaat en snel te reageren middels het uitvoeren 
van bestellingen in ALLE richtingen. 
 

Inspreker geeft aan dat Rijkswaterstaat rekening dient te houden met dagelijkse routes die 
ook voor de collega’s van essentieel belang zijn. De te maken omweg bij afsluiting van de 
af- en oprit is onaanvaardbaar groot. 
Inspreker geeft aan dat infrastructuur niet zijn specialiteit is, maar de veranderingen 
rondom lijken inspreker genomen zonder voldoende rekening te houden met Hoevelaken 
en haar inwoners daar waar de andere aangrenzende  plaatsen en regio’s juist extra 
bevooroordeeld worden qua bereikbaarheid. De dood in de pot voor Hoevelaken? 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd.Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 104, ingediend door:                               

 
 
Evers + Manders Subsidieadviseurs 
Drs. W. van Royenstraat 2b 
3871 AN  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Evers + Manders is gevestigd in Hoevelaken sinds 1993 en houdt zich bezig met 
subsidieadvies. Bij het bedrijf werken 18 medewerkers. Daarvan komen 16 personen van 
buiten de gemeente. Daarnaast heeft het bedrijf te maken met zakelijk verkeer zoals 
bezoeken van onze adviseurs aan relaties. Het bedrijf heeft een groot belang bij een goede 
aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de congestie 
op het knooppunt Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het 
onderliggende wegennet. 
 
Zienswijze 104 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 105, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Verhogen van de ‘geluidmuur’ met 1 meter vermindert het verkeerslawaai 

van de A28   

Inspreker geeft aan dat het wel degelijk uitmaakt of de geluidmuur een meter hoger 
wordt. Zoals het er uit ziet krijgen de bewoners meer overlast. Als Rijkswaterstaat een 
hogere geluidswaarde gaat vaststellen en het geluidscherm niet een meter meer ophoogt 
dan nu de bedoeling is, dan hebben bewoners in de toekomst meer lawaai van de A28. Als 
in de toekomst nog weer een aanpassing gedaan moet worden, dan wordt de 
geluidsoverlast alleen maar erger. Inspreker zit nu buiten te schrijven en hoort nu al veel 
lawaai van het verkeer op de A28. Dus die muur moet echt een meter hoger.  
 
Inspreker meldt dat hij blij is dat de werk/belangengroep A28 duidelijk heeft uiteengezet 
hoe de vork in de steel zit. Want hij heeft het boekwerk wel doorgelezen over de A28, 
maar had daar niet uit begrepen wat hij nu weet. Inspreker hoopt ook dat Rijkswaterstaat 
het bezwaar serieus neemt. Inspreker geeft aan waar hij geraakt wordt in zijn belang: “Wij 
zijn mensen en geen metertjes waar je dB op kunt uitrekenen. Ons huis moet ons rustpunt 
zijn na een lange werkdag en teveel geluid kan dat wegnemen”. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
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Zienswijze 106, ingediend door:                               

 
 
Bouwbedrijf Doppenberg BV 
Oosterdorpsstraat 107a 
3871 AC  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Bouwbedrijf Doppenberg BV is sinds 1978 gevestigd in Hoevelaken en houdt zich bezig 
met bouwwerkzaamheden in de Burger- en Utiliteitsbouw. Bij het bedrijf werken 17 
medewerkers. Daarvan komen 4 personen van buiten de gemeente. Daarnaast heeft het 
bedrijf te maken met zakelijk verkeer en transport. Het bedrijf heeft een groot belang bij 
een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de 
congestie op het knooppunt Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het 
onderliggende wegennet. 
 
Zienswijze 106 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 107, ingediend door:                               

 
 
Twinfield International NV 
De Beek 9-15 
3871 MS  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Twinfield International NV is gevestigd in Hoevelaken sinds 2005 en is marktleider op het 
gebied van Online Boekhouden. Op het hoofdkantoor in Hoevelaken werken circa 55 
medewerkers waarvan 95% buiten Hoevelaken woont. Daarnaast heeft het bedrijf 
dagelijks klanten en cursisten te gast. Het bedrijf heeft een groot belang bij een goede 
aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de congestie 
op het knooppunt Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het 
onderliggende wegennet. 
 
Zienswijze 107 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd.Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 108, ingediend door:                               

 
 
Dejo Steigers 
Drs. W. van Royenstraat 10-14 
3871 AN  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Dejo Steigers BV is gevestigd in Hoevelaken sinds september 1983 en houdt zich bezig 
met steigermontage, -demontage en -verhuur. Bij het bedrijf werken gemiddeld genomen 
25 medewerkers. Daarnaast heeft het bedrijf te maken met zakelijk verkeer en transport. 
Het bedrijf heeft een groot belang bij een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het 
bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de congestie op het knooppunt Hoevelaken en de 
daardoor veroorzaakte congestie op het onderliggende wegennet. 
 
Zienswijze 108 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd.Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 109, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
Inspreker maakt bezwaar tegen de verbreding van de A28 ter hoogte van Amersfoort-
Schuilenburg, en tevens tegen de daarbij voorgestelde maatregelen omdat deze 
onvoldoende zijn. De verbreding leidt tot waardeverlies van de woning en toename van 
geluidshinder, verslechtering van luchtkwaliteit en verlies van vrij uitzicht. 
 
1.   Waardeverlies woning  
Inspreker geeft aan dat in één jaar tijd de WOZ-waarde van zijn woning, evenwijdig en 
direct aan de A28 gelegen, is gedaald met 11% per peildatum 1 januari 2009 tot 
peildatum 1 januari 2010. Deze waardedaling van 11% in één jaar strookt allerminst met 
de gemiddelde waardedaling van appartementen in de regio. Hij schrijft dit toe aan de 
voorgenomen verbreding van de A28. Inspreker stelt dat hij door de verbreding een 
directe financiële schade lijdt. Inspreker heeft ook alvast een brief ingediend met bijlagen 
voor een planschadeclaim.  
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
2.  Geluidhinder, afname luchtkwaliteit, verlies vrij uitzicht 

 
2.1   Geluidsscherm tast uitzicht aan 
Inspreker geeft aan dat een te plaatsen geluidsscherm van 11 meter hoog het uitzicht uit 
zijn appartement op de eerste woonlaag zal gaan bepalen. Waar hij vroeger een wijds 
uitzicht had op bomen en struiken, zal hij nu tegen een veel te nabije muur aankijken.  
 
Antwoord 

In het Bijlagenrapport Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek (Amersfoort) van het 
OWAB/MER A28 Utrecht – Amersfoort dat als bijlage 7.3 bij het OWAB is gevoegd, 
is een afweging gemaakt voor de geluidbeperkende maatregelen ter hoogte van 
Schuilenburg. Hierbij is een afweging gemaakt op basis van akoestische, financiële en 
landschappelijke gronden. 
 
In genoemd rapport wordt het door OKRA uitgevoerde onderzoek ‘A28, landschappelijke 
inpassing geluidswering Schuilenburg’ aangehaald, waarin wordt geconcludeerd dat een 
hoogte van 10 tot 12 meter bijdraagt aan een goede en verantwoordelijke 
landschappelijke inpassing. 
 
Ondanks deze zorgvuldige afweging van belangen, kan het in specifieke gevallen leiden tot 
ongewenste effecten zoals het verlies van vrij uitzicht door inspreker. 
 
2.2  Geluidhinder ondanks scherm 
Het scherm zal, in verband met toename van het verkeer over de weg, niet voorkomen dat 
de geluidhinder op het balkon en buitenomgeving onverdraaglijk hoog blijft, zodat het 
gebruik van het balkon niet mogelijk is.  
 
Antwoord 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting bij woning van inspreker in de 
toekomstige situatie (2023) na aanleg van het scherm ca. 20 dB lager is dan in de huidige 
situatie (2010). 
 
 
 
2.3  Verhoging norm voor geluid 
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Voor het geluidsniveau in de woning is de aanvaardbaar geachte norm verhoogd van 33 
naar 43 dB, wat al voldoende zegt over de verwachting omtrent geluidstoename in de 
woning.  
 
Antwoord 

Anders dan inspreker stelt, is de norm niet verhoogd. Op grond van de Wet geluidhinder 
geldt voor saneringswoningen 43 dB als binnenwaarde.  
 
2.4  Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit zal door vermeerdering van fijnstof en schadelijke uitlaatgassen 
verslechteren evenredig aan de verkeerstoename ten gevolge van de verbreding. Dit met 
alle schadelijke gevolgen voor zijn gezondheid, hij vertoont nu al bronchitis-klachten.  
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt dat de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof 
in het studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing, maar dat deze toename 
niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Dit is 
in lijn met de resultaten van de monitoring van het NSL. 
 
De toename van de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof is niet recht evenredig 
met de verkeerstoename als gevolg van de wegaanpassing. De wegaanpassing leidt niet 
alleen tot een verkeerstoename, maar zorgt ook voor een verbetering van de gemiddelde 
doorstroming op het tracé van de wegaanpassing. Dit heeft een positief effect op de 
luchtkwaliteit.  
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 
2.5  Verwijzing naar Stichting A28 Duurzaam 
Inspreker verwijst tevens naar de bezwaren die de Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 
Duurzaam gemotiveerd onder de aandacht heeft gebracht. Als donateur van deze Stichting 
heeft hij deze bezwaren vanaf het begin onderschreven als ware deze van hemzelf. 
 
Antwoord 

De bezwaren van de Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam zijn beantwoord in 
zienswijze 181; daar wordt naar verwezen. 
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Zienswijze 110, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Leusden 
 
 
Insprekers hebben ter ondersteuning van hun zienswijze 8 bijlagen bij hun zienswijze 
gevoegd. Het betreft 2 overzichtskaarten uit het geluidsrapport A28 met daarop de ligging 
van hun woning ten opzichte van de A28. Verder foto’s en een artikel uit de Leusderkrant 
van 23 maart 2011 over het landschap en gebied de Schammer. Tot slot enkele kopieën 
van artikelen afkomstig van de website van het RIVM die ingaan op het effect van geluid 
op de gezondheid van mensen. Voor de behandeling van de zienswijze is kennis genomen 
van deze bijlagen en verweven in de beantwoording. 
 
 

1.   Gedeeltelijke reflectie van geluid en cumulatie van geluid   

 
1.1  
Insprekers geven aan dat hun woning net buiten de 600 meter zone ligt, wat volgens hen 
nog geen reden is om deze en andere woningen niet bij het geluidsonderzoek te 
betrekken. De wet zegt namelijk wat er minimaal moet worden onderzocht, maar dat 
houdt niet in dat kwetsbare gebieden net buiten de 600 meter zone niet mogen worden 
meegenomen. 
 
Antwoord 

De woning van inspreker ligt op een afstand van circa 800 meter tot de A28.  
In de Wet geluidhinder wordt voor het akoestisch onderzoek voor de A28 een 
onderzoeksgebied voorgeschreven tot 600 meter aan weerszijden van de te reconstrueren 
wegvakken. Omgevingsfactoren geven daarbij geen aanleiding om het onderzoeksgebied 
uit te breiden. 

 
1.2  
Op de website van het RIVM wordt al een geluidsindicatie van slecht aangegeven (61-65 
dB) voor hun omgeving (situatie 2008). Verder wordt de woning en directe omgeving 
direct aan de geluidsoverlast van de A28 blootgesteld. Vanaf de A28 tot aan de wijk Het 
Vliet is er geen enkel obstakel in het landschap dat het geluid belemmert. Er zijn 
landschapselementen die het geluid van de A28 versterken, zoals veel oppervlaktewater 
en aarden wallen. Dit zijn aarden wallen rond de hockeyvelden in de Schammer, die 
blijkbaar het geluid geleiden. Sinds de aanleg van die wallen is de geluidsoverlast sterk 
waarneembaar toegenomen. 
 
Insprekers menen dat door de maatregelen die nu worden voorgesteld, het geluid zal 
toenemen. Het aanbrengen van een geluidsabsorberende geluidswal aan de noordkant zal 
het geluid voor een deel reflecteren. Een 100% absorptie bestaat niet. De toename van 
het verkeer zal voor extra geluidsoverlast zorgen. Verder zal het verdwijnen van de files 
ironisch genoeg voor extra geluidsoverlast zorgen; een file maakt minder geluid. Het 
tweelaags ZOAB zal slechts een klein deel van de extra overlast (als het nog nieuw is, 2 
dB) verminderen. Insprekers wijzen erop dat slecht weer en de overwegend westelijke 
winden het er voor hun locatie alleen maar slechter op maken. 
 

Antwoord 

De toename van de geluidbelasting door de groei van het verkeer tussen de huidige 
(2010) en de toekomstige situatie (2023) wordt grotendeels gecompenseerd door de 
aanleg van een stiller wegdek, tweelaags ZOAB, dat gedurende zijn levensduur ca. 2 dB 
reductie oplevert. 
Uit het akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat er aan de oostzijde van de A28 in 
Leusden, plaatselijk nog een toename van maximaal 0.5 dB resteert. 
 
Het effect van het geluidsscherm aan de westkant van de A28 zal bij de woning van 
inspreker beperkt blijven tot maximaal 0.2 dB. 
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Weersfactoren rekenmodel 
Het geluidsonderzoek is uitgevoerd met computerberekeningen die zijn uitgevoerd volgens 
de wettelijke eisen uit het Reken- en Meetvoorschrift 2006. Hierin is gedetailleerd 
beschreven met welke effecten rekening gehouden moet worden en hoe dit moet 
gebeuren. Ten aanzien van de windrichting is voorgeschreven dat met de landelijk 
gemiddelde weerssituatie rekening moet worden gehouden en niet de meest voorkomende 
windrichting op een bepaalde locatie. Meer in detail kan hier nog aan worden toegevoegd 
dat de berekening van het equivalente geluidniveau uitgaat van een situatie onder 
meewindcondities. Om te komen tot een jaargemiddelde meteorologische situatie in 
Nederland wordt op het berekende geluidniveau een aftrek toegepast (meteocorrectieterm 
Cm) 

 
1.3  
Insprekers hebben daarnaast te maken met cumulatie van geluid van: 

• de Horsterweg, vooral in de ochtend- en de avondspits. De bocht en de 
verkeersdrempel zorgen voor extra geluidoverlast van het verkeer, afremmen en 
optrekken en bonkend geluid over de drempel, landbouwverkeer en motorrijders; 

• de koelinstallaties en luchtbehandelingskasten op het dak van het Sports Business 
Center (op het bedrijventerrein); 

• de hockeyvelden en de toenemende recreatie op de Schammer; 
• gebouwen die bepaalde geluiden reflecteren, waardoor nog meer geluidsoverlast 

ontstaat. 
 

Antwoord 

In de Wet geluidhinder wordt voorgeschreven dat het akoestisch onderzoek betrekking 
moet hebben op de weg waar de fysieke aanpassingen plaatsvinden. In dit geval vindt de 
toetsing aan de grenswaarden dus plaats voor de geluidbelasting t.g.v. de rijksweg A28. 
Pas als de toename van de geluidbelasting ten gevolge van de A28 niet geheel kan worden 
weggenomen en de geldende grenswaarde wordt overschreden, moet het totale 
akoestische klimaat in beeld gebracht worden. Voor de woning van inspreker is deze 
toetsing niet uitgevoerd en is er geen sprake van een aanvullend onderzoek. 

 
2.  Geluidsoverlast en gezondheid 

Volgens het RIVM heeft geluidsoverlast een negatieve invloed op de gezondheid en 
daarmee een negatief economisch gevolg. Volgens de overheid hebben files grote 
economische invloed. De honderden miljoenen euro’s die worden geïnvesteerd om deze te 
verminderen of op te lossen, zouden daarmee worden gerechtvaardigd. Het kan dan niet 
zo zijn dat het miljoen of enkele miljoenen die nodig zijn voor een geluidscherm aan de 
zuidkant een onoverkomelijk bezwaar kunnen zijn. Bezuinigingen mogen niet ten koste 
van de gezondheid en wooncomfort van bewoners gaan.  
 
Antwoord 

Ten behoeve van het WAB heeft uitgebreide toetsing plaatsgevonden aan de wettelijke 
eisen voor onder andere geluid. Deze eisen dragen bij aan het beheersen van 
gezondheidsrisico’s.  
 

3.  Kosten van geluidsmaatregelen 

Insprekers vinden dat het een betere oplossing zou zijn om de A28 ter plaatse te 
overkappen. Dan wordt de overlast voor mensen in de bovenste verdiepingen van de 
appartementen langs de A28 weggenomen. Het dure en sterk weers- en 
onderhoudsgevoelige tweelaags ZOAB is dan misschien niet nodig. RWS kan een 
berekening maken waarin al deze kosten zijn opgenomen. Hierin zouden dan ook de 
kosten voor voorzieningen aan sommige woningen en de negatieve invloed op gezondheid, 
ook buiten de 600 meter zone, moeten worden meegenomen. De dure en continue 
terugkerende kosten van het ZOAB kunnen op termijn misschien wel eens duurder zijn. 
Het welzijn van mensen en de gezondheid gaan er dan in ieder geval op vooruit. Ook de 
recreatieve waarde van natuurgebied de Schammer, dat direct aan de A28 grenst, zal er 
door worden vergroot. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. Hieruit blijkt dat een luifel in vergelijking met het nu voorgestelde 
geluidscherm veel duurder is.  
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Het beleid van Rijkswaterstaat is erop gericht om met bronmaatregelen zoveel mogelijk 
overschrijdingen weg te nemen; tweelaags ZOAB levert ongeveer 2 dB reductie op waar 
alle woningen van profiteren. Ook de woning van inspreker, net buiten de geluidzone, zal 
daarvan profiteren.  
 
Met het nu voorgestelde maatregelenpakket kan worden voldaan aan de normen van de 
Wet geluidhinder. Deze wettelijke eisen dragen bij aan het beheersen van 
gezondheidsrisico’s.  
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Zienswijze 111, ingediend door:                               

 
 
Interfacet 
Postbus 83 
3870 CB  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Inspreker is eigenaar van een bedrijf en een kantoorpand dat als business-centrum 
functioneert voor Hoevelaken. Het kantoorpand heeft 10 units die marktconform worden 
verhuurd. Naast de vestiging van zijn eigen bedrijf is de reden van investering in dat pand 
(als pensioen) juist destijds Hoevelaken geweest vanwege de goede bereikbaarheid en 
centrale ligging in Nederland. Voor huurders is dat mede interessant en maakt een wat 
hogere aanschafprijs van de locatie en bouwkosten in relatie tot de opbrengsten ten 
opzichte van andere vestigingsplaatsen rendabel.  
 
Zienswijze 111 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
 
 

2.  Planschade en inkomstenderving 

Door een mogelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken ontstaat voor inspreker planschade 
en inkomstenderving. Inspreker geeft aan dat hij intussen (aantoonbaar) al gemerkt heeft 
dat de aankondiging van de afsluiting van deze afrit een negatieve invloed heeft op de 
keuze van bedrijfsvestiging van kleine ondernemers (zijn doelgroep) en de huurprijzen van 
kantoorruimte in Hoevelaken. Inspreker verwijst voor meer informatie over de invloed van 
het afsluiten van de afrit op het vestigingsklimaat voor ondernemers in Hoevelaken naar 
de makelaars, de Kamer van Koophandel en de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN). 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
pand of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek om schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 112, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van bewoner bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken.    

Insprekers hebben als inwoners van Hoevelaken bezwaar tegen het afsluiten van de A1 
afrit voor het verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle zoals dat wordt voorgesteld in 
het OWAB. Ze zijn bezitter van een koopwoning en hebben destijds voor Hoevelaken als 
dorp gekozen (mede) vanwege de goede bereikbaarheid. Dit ondanks een wat hogere 
aanschafprijs van de woning in relatie tot andere potentiële vestigingsplaatsen. Maar ook 
vanwege de centrale ligging van scholen voor hun kinderen in de omgeving. 
 
Zienswijze 112 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 113, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 

Inspreker heeft bezwaar tegen het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-
Amersfoort. Ze woont sinds 1996 aan de Verdiweg en ondervindt in toenemende mate 
hinder van het verkeer op de A28 wat betreft geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Werd 
het geluid voorheen nog enigszins getemperd door de ‘dikke’ en brede groengordel, met 
het kappen van bomen en struiken is de geluidsoverlast nu al toegenomen en er wordt nóg 
meer gekapt. Bovendien is de oorzaak van alle geluidsellende met het kappen nu ook 
zichtbaar en ook nog eens een visuele plaag geworden. Al jarenlang kan ze niet meer 
slapen met open raam en is zitten op het royale balkon eveneens geen pretje meer. 
 
Decennia lang heeft Rijkswaterstaat niets ondernomen om het leefklimaat van de 
bewoners langs de A28 te verbeteren. Nu er dan eindelijk maatregelen worden getroffen, 
is Rijkswaterstaat van plan om de rijksweg nog dichter bij de woningen te leggen. Ook wil 
zij een scherm plaatsen dat volstrekt onvoldoende effect heeft voor bewoners vanaf de 4e 
etage. Met flats van 6, 8 en 10 verdiepingen wonen er meer mensen bóven dan ònder de 
4e etage. Bovendien vraagt inspreker zich af wat de gevolgen zullen zijn van de wind -
meest (zuid)westelijk- op het scherm. Ook vreest zij voor terugval van geluid (en wind) 
tussen de woonblokken, die voor hogere verdiepingen aanzienlijk zullen zijn.  
 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg –beschreven in het OWAB- geen 
afdoende maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor toelaatbaar geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

Voor het antwoord op het aspect geluid wordt verwezen naar zienswijze 90.  
 
De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van 
Schuilenburg en omstreken breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u 
dus voor de nadere beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
Met betrekking tot het aspect wind en scherm wordt verwezen naar het gegeven antwoord 
bij zienswijze 181, deelvraag 9. 
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2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Het blijkt dat Rijkswaterstaat 
Noord-Holland dit onderkent en bij Amstelveen en Amsterdam Gaasperdammerweg bij 
verbreding van de A9 ter bestrijding van de overlast tunnels voorstelt op deze plaatsen.  
Er dient een geluidwerende voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst 
welke, zodra het definitieve profiel van de weg bekend is, uitgebouwd dient te worden tot 
een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden uit het niet 
plaatsen van de hybride geluidswal inclusief de kosten voor de voorziene verplaatsing. Het 
overkappen van de A28 ter plekke voorkomt het gevaar van teveel fijnstof.  
 
Inspreker stelt dat, indien de verbreding van de A28 wordt uitgevoerd, het geluidsniveau 
veel te hoog zal blijven en haar leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. Ze denkt hierbij 
vooral aan de verstoring van nachtrust; ze slaapt bij voorkeur met ramen open. Dezelfde 
verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 
Antwoord 
Voor het antwoord op het aspect geluid wordt verwezen naar zienswijze 90.Voor het 
antwoord op het aspect lucht en gezondheid wordt verwezen naar deelvraag 3 hieronder.  
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook is er een 
verslechtering van de huidige situatie rondom de woning van inspreker. Hiertegen tekent 
zij bezwaar aan. 
 

Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
Uit het MER A28 Luchtonderzoek is de luchtkwaliteit blijkt dat de totale uitstoot van 
stikstofoxiden en fijn stof in het studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing, 
maar dat deze toename niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof 
of stikstofdioxide. Dit is in lijn met de resultaten van de monitoring van het NSL. 
 
De modelberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER luchtonderzoek en de 
monitoring van het NSL voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007.  
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 

 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 178 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van haar 
woning. De maatregel tot onderzoek aan woningen om het geluidsniveau binnen tot een 
aanvaardbaar niveau te brengen kan niet vermijden dat de waarde van de totale 
woonomgeving drastisch zal verminderen. De geluidbelasting op balkons en in de woning 
bij geopende ramen blijft immers ongebroken. Deze beoogde maatregelen zijn 
tegelijkertijd de erkenning dat het buitenleefgebied te veel en te hoog wordt belast door 
geluid en slechte luchtkwaliteit, waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning 
schade ondervindt en recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de 
bovenstaande punten dient inspreker een planschadeclaim in. Bij het toekennen van enige 
vergoeding van schade zal inspreker niet afzien van haar recht op een gezonde, rustige 
woon- en leefomgeving.  
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 114, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 

Inspreker heeft bezwaar tegen het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-
Amersfoort. Inspreker is bewoner van een appartement op de 6e verdieping aan de 
Verdiweg in Amersfoort en ondervindt grote hinder van het verkeer op de A28 wat betreft 
geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Werd het geluid voorheen nog enigszins 
getemperd door de ‘dikke’ en brede groengordel, met het kappen van bomen en struiken 
is de geluidsoverlast nu al toegenomen en er wordt nog meer gekapt. Bovendien is de 
oorzaak van alle geluidsellende met het kappen nu ook zichtbaar. Al jarenlang kan 
inspreker niet meer slapen met open raam en is zitten op het royale balkon eveneens geen 
pretje meer. 
 
Rijkswaterstaat is van plan om de rijksweg nog dichter bij de woningen te leggen. Ook wil 
zij een scherm plaatsen dat volstrekt onvoldoende effect heeft voor bewoners vanaf de 4e 
etage. Met flats van 6, 8 en 10 verdiepingen wonen er meer mensen bóven dan ònder de 
4e etage. Bovendien vraagt inspreker zich af wat de gevolgen zullen zijn van de wind -
meest (zuid)westelijk- op het scherm. Ook vreest inspreker voor terugval van geluid (en 
wind) tussen de woonblokken, die voor hogere verdiepingen aanzienlijk zullen zijn.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 114.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 
Met betrekking tot het aspect wind en scherm wordt verwezen naar het gegeven antwoord 
bij zienswijze 181, deelvraag 9. 
 
2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
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het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het 
balkon.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 114. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 114. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 115, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 

Inspreker heeft bezwaar tegen het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-
Amersfoort. Inspreker is sinds 1980 bewoner van een appartement aan de Verdiweg in 
Amersfoort en ondervindt grote hinder van het verkeer op de A28 wat betreft 
geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Werd het geluid voorheen nog enigszins 
getemperd door de ‘dikke’ en brede groengordel, met het kappen van bomen en struiken 
is de geluidsoverlast nu al toegenomen en er wordt nog meer gekapt. Bovendien is de 
oorzaak van alle geluidsellende met het kappen nu ook zichtbaar. Al jarenlang kan 
inspreker niet meer slapen met open raam en is zitten op het royale balkon eveneens geen 
pretje meer. 
 
Rijkswaterstaat is van plan om de rijksweg nog dichter bij de woningen te leggen. Ook wil 
zij een scherm plaatsen dat volstrekt onvoldoende effect heeft voor bewoners vanaf de 4e 
etage. Met flats van 6, 8 en 10 verdiepingen wonen er meer mensen bóven dan ònder de 
4e etage. Bovendien vraagt inspreker zich af wat de gevolgen zullen zijn van de wind -
meest (zuid)westelijk- op het scherm. Ook vreest inspreker voor terugval van geluid (en 
wind) tussen de woonblokken, die voor hogere verdiepingen aanzienlijk zullen zijn.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 115.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 
Met betrekking tot het aspect wind en scherm wordt verwezen naar het gegeven antwoord 
bij zienswijze 181, deelvraag 9. 
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
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het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het 
balkon.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 115. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 115. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 116, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 116.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het 
balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 116. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 116. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 117, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. Metingen wijzen uit dat het geluidsniveau 
gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is dan de voor het ontwerp 
berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen niet toereikend om het 
geluidsniveau tot een dergelijke waarde terug te dringen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst; 
• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 

enkele bescherming biedt; 
• Het ontbreken van een vergelijkende kosten-batenanalyse voor: 

o de door RWS voorgestelde oplossing,  
o de aanleg van een luifel zoals in de A28 bij Zeist; 
o de overkapping met een “lichte glasoverkapping”; 
o het aanleggen van een tunnel 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 117.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Inspreker stelt dat door de 
verbreding van de A28 het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving 
blijvend zal schaden.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 117. 
 

3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 117. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. Inspreker dient een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 118, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 118.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het 
balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 118. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 118. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 119, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.    Geluidsberekeningen vergelijken met de praktijk 

Inspreker vindt het niet juist dat er sprake is van een overschrijding van de normwaarde 
geluid. Ontheffing lost voor de bewoners niks op. Rijkswaterstaat gaat uit van een 
rekenkundige geluidswaarde. Hij vraagt zich af of deze nog wordt ondersteund door een 
vergelijk met de praktijk? De rekenkundige waarde zal niet voor een betrouwbaar 
uitgangspunt gaan zorgen. Inspreker geeft aan dat hij wordt geraakt in zijn belang, want 
het geluid in zijn woning zal ook stijgen boven de normwaarde, hetgeen de rekenkundige 
modellen volledig negeren. Inspreker verzoekt om de toename van het geluidsniveau te 
compenseren via passende maatregelen. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
Rekenen of meten 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
 
 
 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 190 

 

Zienswijze 120, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. In het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- zijn geen 
afdoende maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling opgenomen.  
 
Inspreker stelt dat schade zal worden toegebracht aan zijn directe woonomgeving door de 
wegaanpassing. Deze schade is het gevolg van de veel te hoge tot extreem hoge 
geluidswaarden die ontstaan door de toename van het verkeer. De maatregelen ter 
reductie zijn niet uitsluitend gebaseerd op het terugdringen van het te hoge niveau in het 
directe buitenleefgebied van zijn woning en in de woning. De reductiemaatregelen zijn 
afhankelijk gemaakt van financiële plafonds en omgevingstechnische factoren. De 
geplande maatregelen zullen niet leiden tot een gezonde en rustige omgeving waar hij 
wettelijk gezien recht op heeft. Het geluidsniveau zal veel te hoog blijven en het 
leefcomfort zwaar schaden. Inspreker denkt hierbij vooral aan verstoring van nachtrust en 
geluidhinder in zijn buitenleefgebied en balkon. 

 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 120.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 
2.   Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 120. 

 

3.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
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op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 121, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Opgehoogd scherm tegen geluidhinder op woning met tuin in Rustenburg  

Inspreker is van mening dat het aanbrengen van voorzieningen aan een woning niet 
voorziet in de overlast binnen de woonomgeving, dat doet een opgehoogd geluidscherm 
wel. Inspreker is van mening dat een belang is genegeerd. Het benoemde alternatief 
(extra voorzieningen aan de woning) is oneigenlijk en onvolkomen. Het gaat voorbij aan 
bestaande regelgeving. Inspreker stelt dat sprake is van verdere aantasting van zijn 
woongenot en wijst daartoe op zijn adres in de wijk Rustenburg. De huidige geluidhinder in 
de woning (open raam/tuindeur) en woonomgeving (in de tuin) is van dien aard dat 
regelmatig bewust gekozen geluidsbronnen (radio en tv) volledig worden overstemd. 
 
Antwoord 

Het bezwaar van inspreker richt zich voornamelijk tegen de vaststellling van een hogere 
waarde voor zijn woning. Dit houdt impliciet in dat niet kan worden voldaan aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder met als gevolg dat de situatie bij zijn woning 
verslechterd.  
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek in het kader van het WAB zijn aanvullende 
maatregelen doelmatig gebleken, waardoor de geluidbelasting in de toekomstige situatie 
(2023) afgerond niet hoger is dan die in de huidige situatie (2010). 
 
De woning van inspreker profiteert, in vergelijking met het OWAB, voornamelijk van de 
uitbreiding van het nieuw aan te leggen geluidreducerend asfalt (tweelaags ZOAB) op de 
verbindingsweg van de A1 naar de A28. 
 
Aangezien er geen overschrijding meer is van de grenswaarde, moet geconstateerd 
worden dat er ten gevolge van de verbreding van de A28 geen verslechtering van de 
geluidsituatie zal optreden. Dit geldt zowel voor de geluidbelasting op de woning als die in 
de tuin. 
 
Voor de woning van inspreker zal geen hogere waarde meer worden vastgesteld. 
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Zienswijze 122, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Metingen/berekeningen van geluid. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker wijst erop dat de Wet geluidhinder niet uitgaat van metingen ter plaatse, maar 
van berekeningen van het geluidniveau. Het gaat om een theoretische geluidswaarde en 
niet over de belevingswaarde van het geluid ter plaatse. Temeer daar de situatie rondom 
de Hogeweg in Amersfoort op korte termijn ook flink gaat veranderen. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen. Inspreker wordt geraakt in zijn 
belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk (Rustenburg) een hogere grenswaarde 
wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem. 
Inspreker wijst erop dat dit ook gevolgen heeft voor de waarde van de woningen waarvoor 
een ontheffing wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 47 dB bedraagt.  
 
Rekenen of meten 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
2. Verhoging geluidscherm 

Inspreker verzoekt het geluidscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) dat de 
hele wijk Rustenburg binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te 
zijn en wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen. 
 
Antwoord 
Aangezien uit de beantwoording van zienswijze 124 blijkt dat met het voorgestelde 
maatregelenpakket vrijwel alle toenames van de geluidbelasting ongedaan gemaakt 
kunnen worden, zijn verdere maatregelen niet doelmatig gebleken. Het wettelijk kader van 
de Wet geluidhinder gaat voor de meeste woningen in de wijk uit van een grenswaarde die 
gebaseerd is op de huidige geluidbelasting en biedt geen basis om maatregelen te treffen 
om die verder te verlagen naar 48 dB. 
 

3.  Overlast tijdens  werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
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lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Over 
afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de A28.  
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 123, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Ontbrekend adres bij geluidsonderzoek. Verhoging geluidswal in Rustenburg 

Inspreker wijst erop dat bij de vermelde metingen in het ontwerp-besluit zijn adres 
ontbreekt, terwijl het adres van de buren (Plompstraat 1) wel is meegenomen. Bij nader 
onderzoek bleek zijn adres totaal in het akoestisch onderzoek te ontbreken, waar alle 
overige adressen in zijn buurt (Plompstraat) wel meegenomen zijn. 
Op basis van vermelde meetgegevens bij de naaste buren (Plompstraat 3) komt het dB 
voor zijn woning in de toekomst op bijna 57 dB te liggen. Dit is een verslechtering met de 
nu heersende waarde rond de 50 dB. Inspreker meent te worden geraakt in zijn belang, 
want de voorgestelde maatregel van ZOAB asfalt is niet toereikend. Gekozen dient te 
worden voor een aanvullende verhoging van de geluidswal in de wijk Rustenburg. 
 
Antwoord 

De woning van inspreker is niet opgenomen in het akoestisch onderzoek voor het OWAB 
en inmiddels toegevoegd aan het onderzoek voor het WAB. Abusievelijk zijn de woningen 
Plompstraat 1 en Pothovenplein 2 als één woning beschouwd. 
 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 51 dB bedraagt.  
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Zienswijze 124, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen. 

 
Antwoord 

Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de toename van de 
geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht Amersfoort ongedaan te maken. 
Hierbij wordt voor de afzonderlijke woningen de geluidbelasting in de toekomstige situatie 
vergeleken met de grenswaarde. Dit is in de meeste gevallen de geluidbelasting in de 
huidige situatie, 2010. In enkele gevallen in de wijk Rustenburg is er sprake van een 
eerder vastgestelde hogere waarde die lager is dan de huidige geluidbelasting, dan geldt 
deze als grenswaarde. Als blijkt dat er een toename van 1.5 dB of meer is, worden voor 
deze woningen geluidbeperkende maatregelen onderzocht. 
 
In het geactualiseerde onderzoek voor het WAB zijn de onderstaande geluidbeperkende 
maatregelen doelmatig gebleken: 

• Tweelaags ZOAB als bronmaatregel 
Als maatregel wordt tweelaags ZOAB op de hoofdrijbanen van de A28 tot 600 
meter voorbij het viaduct over de A1 aangelegd. Daarnaast wordt ook tweelaags 
ZOAB aangelegd op een deel van de verbindingswegen van de A1 naar de A28. 

• Verhogen geluidscherm 
Het deel van het bestaande scherm langs Rustenburg dat in het kader van de 
verbreding niet kan worden gehandhaafd, wordt hoger teruggeplaatst (5 meter 
hoog). Het gedeelte van het scherm tussen de Oude Lageweg en het knooppunt 
Hoevelaken kan niet worden verhoogd omdat de kosten, die daarvoor gemaakt 
moeten worden, niet in verhouding staan tot de extra opbrengsten aan 
geluidreductie. Hierbij speelt mee dat verhoging van dit scherm betekent dat dit 
scherm in zijn geheel moet worden vervangen door een hoger scherm. 

 
Met de in het WAB voorgestelde maatregelen resteren er in de wijk Rustenburg nog 63 
woningen waarvoor een hogere waarde dient te worden vastgesteld. In het OWAB waren 
dat nog 202 woningen. 
 
Uit het onderzoek naar maatregelen, dat zich richt op het wegnemen van de toenames 
t.g.v. het project A28 Utrecht-Amersfoort, is bovenstaand maatregelenpakket doelmatig 
gebleken. Vanuit het wettelijk kader van de Wgh is er geen aanleiding om meer te doen.  
De door inspreker genoemde waarde van 48 dB is de voorkeursgrenswaarde in de Wgh, 
die onder andere wordt gehanteerd bij de bouw van nieuwe woningen in de buurt van 
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bestaande wegen of bij nieuwe wegen bij bestaande woningen. Voor de woningen in de 
wijk Rustenburg is deze waarde echter niet van belang: bij de toetsing wordt bij vrijwel 
alle woningen uitgegaan van de geluidbelasting zoals die was in het jaar 2010. 
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Over 
afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de A28.  
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 125, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 125.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het 
balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 125. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 125. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 126, ingediend door:                               

 
 
Gemeente Soest 
Postbus 2000 
3760 CA  Soest 
 
 
1.   Voortvarendheid voor bereikbaarheid regio  

De gemeente Soest geeft aan erg verheugd te zijn dat de minister bereid is de 
bereikbaarheidsproblematiek van de regio Midden Nederland voortvarend aan te pakken. 
Daarnaast waardeert de gemeente het dat één van de uitgangspunten van deze planstudie 
is dat het onderliggende wegennet niet ingezet wordt voor een verbetering van de 
doorstroming op het hoofdwegennet.  
 
Antwoord 

Wij danken u voor uw positieve reactie! 
 
2.  Verkeer en vervoer 

Inspreker wijst op de startnotitie van november 2008. Inspreker is niet overtuigd dat 2x3 
rijstroken op de A28 tot een robuuste oplossing leidt. Verkeersmodellen laten zien dat na 
de uitvoering van het voorkeursalternatief met betrekking tot de planstudie Hoevelaken, 
de A28 opnieuw de grenzen van zijn capaciteit zal bereiken. Dat wil zeggen dat de huidige 
verbreding van de A28 binnen 10 jaar opnieuw onvoldoende zal blijken. Gemeente Soest 
vraagt dit in de planstudie Hoevelaken te betrekken en zo nodig passende maatregelen te 
treffen om dit te voorkomen.  
 
Antwoord 

Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit zijn nieuwe verkeersberekeningen 
uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt is van het NRM verkeersmodel dat in 2011 is 
geactualiseerd. Hierin is tevens een ander beleidsscenario gehanteerd, zoals wordt 
beschreven in bijlage 3 ‘Uitgangspunten van de verkeersberekeningen’ bij het 
Wegaanpassingsbesluit. 
 
De uitkomsten van de nieuwe verkeersberekeningen zijn samengevat in de ‘Notitie 
actualiteit MER’, die als bijlage 5 bij de Toelichting op het Wegaanpassingsbesluit is 
gevoegd. In deze notitie is de situatie beschouwd zonder de aanpassing van planstudie 
knooppunt Hoevelaken, om de korte termijn effecten van de verbreding van de A28 
Utrecht – Amersfoort goed weer te kunnen geven. Uit de analyse van de 
afwikkelsnelheden in 2020 na verbreding van de A28 (maar dus zonder de aanpassing van 
knooppunt Hoevelaken) blijkt dat het alleen nabij knooppunt Hoevelaken een aantal 
wegvakken in de avondspits richting Zwolle een lage(re) afwikkelingssnelheid houden. In 
de ochtendspits blijft er in de richting van Utrecht tussen Amersfoort en Den Dolder (dus 
ook ter hoogte van Soest) sprake van iets verlaagde verkeersafwikkeling ( 50-80 km/uur). 
De doorstroming op het traject Utrecht – Amersfoort verbetert in zijn geheel beschouwd 
echter aanzienlijk, in vergelijking met de situatie zonder project (referentiesituatie 2020). 
 
Voor het bepalen van de milieueffecten op het traject Utrecht – Leusden-Zuid is wel 
rekening gehouden met de aanpassing van Knooppunt Hoevelaken, zodat er op dit traject 
toekomstvaste maatregelen getroffen worden. Voorgesteld wordt om bovenstaande in een 
gesprek verder toe te lichten.  
 
De gemeente verzoekt om mogelijke toekomstige capaciteitsknelpunten op het traject 
Utrecht – Amersfoort in de planstudie Knooppunt Hoevelaken te betrekken. De zuidelijke 
projectgrens van knooppunt Hoevelaken is echter gelegd bij de aansluiting Leusden-Zuid. 
Voor het traject tussen Utrecht en Leusden-Zuid wordt – mede op grond van de verwachte 
reistijdverhouding in 2020, die ook na aanpassing van Knooppunt Hoevelaken voldoet aan 
de gestelde norm van 1,5 - op dit moment geen verdere capaciteitsuitbreiding voorzien.  
 
3. Rapportage gezondheid (juni 2010) toevoegen aan WAB 

Gemeente Soest geeft aan dat ze in juni 2010 van de Provincie Utrecht de rapportage 
“Wegaanpassing A28 Utrecht-Amersfoort. Effecten op gezondheid” heeft ontvangen. Het is 
belangrijk om te constateren dat de gezondheidsrisico’s in 2013 nauwelijks verschillen van 
de risico’s in de referentiesituatie en dat bijvoorbeeld de concentraties PM10 en NO2 in 
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2020 zelfs duidelijk lager zijn dan in de referentiesituatie. Desondanks vindt de gemeente 
Soest het teleurstellend dat deze rapportage geen onderdeel uitmaakt van het OWAB. De 
gemeente is van mening dat gezondheid van inwoners een integrale afweging bij het 
besluit moet zijn. De gemeente vraagt daarom dit rapport in het definitieve 
wegaanpassings-besluit (WAB) op te nemen.  
 
Antwoord 

De rapportage “Wegaanpassing A28 Utrecht-Amersfoort. Effecten op de gezondheid” is 
opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Utrecht, in samenwerking met de provincie 
Utrecht en de GGD Midden-Nederland. Dit rapport beschrijft de gezondheidseffecten van 
de wegaanpassing en gaat specifiek in op de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging 
en geluid. 
 
Ten behoeve van het MER/OWAB A28 zijn de effecten van de wegaanpassing op de 
luchtverontreiniging en de geluidsbelasting onderzocht. Daarbij is uitgegaan van meer 
recente gegevens voor bijvoorbeeld de omvang en uitstoot van het verkeer dan in het 
bovengenoemde rapport. De effecten van de wegaanpassing zijn getoetst aan de geldende 
normen voor luchtverontreiniging en geluid. De normen richten zich op bescherming van 
de gezondheid en woonomgeving van de omwonenden. 
De resultaten van het lucht- en geluidsonderzoek geven daarmee ook inzicht in de 
gezondheidseffecten van de wegaanpassing.  
 
Het rapport “Wegaanpassing A28 Utrecht - Amersfoort. Effecten op de gezondheid” is 
gereed gekomen en vastgesteld in juni 2010 en heeft een eigenstandig bestuurlijk traject 
doorlopen. Het OWAB/MER is ter visie gelegd in maart 2011 waarbij zorgvuldig de 
aspecten lucht en geluid en daarmee impliciet hun mogelijke effecten op gezondheid zijn 
meegewogen zoals hiervoor inhoudelijk is uitgelegd. Dit vormt eveneens de grondslag voor 
de procedurele overweging om de voornoemde rapportage separaat van het OWAB te 
laten. 
 
4.  Akoestisch onderzoek A28 

De gemeente Soest is tevreden over de wijze waarop het geluidsonderzoek voor de A28 is 
uitgevoerd en de manier waarop ze daar door Rijkswaterstaat bij betrokken is. Hoewel de 
gemeente vanzelfsprekend had gehoopt dat het geluidsscherm ter hoogte van Soesterberg 
verhoogd zou kunnen worden, heeft de gemeente er vertrouwen in dat RWS het onderzoek 
op een zorgvuldige manier heeft uitgevoerd en ook het bestaande geluidsscherm op een 
realistische manier heeft beschouwd. 
 
De gemeente Soest begrijpt dat RWS tot de conclusie is gekomen dat het aanbrengen van 
dubbellaags ZOAB voldoende is om haar inwoners te beschermen tegen geluidsoverlast 
van de A28. De gemeente vraagt desondanks om de doelmatigheidsafweging ten opzichte 
van het geluidsscherm meer te detailleren en nader te onderbouwen.  
 
In hoofdstuk 6 van het specifiek Bijlagenrapport akoestisch onderzoek (pagina 116 e.v.) is 
de doelmatigheid van de ophoging van de bestaande afscherming (over een lengte van 2.5 
km) onderzocht. Hierin zijn twee varianten onderzocht: een ophoging met 1 meter en een 
ophoging met 2 meter. Geconcludeerd is dat deze varianten (bijv. een minder lange 
ophoging met 1 of 2 meter) ook niet doelmatig zijn. De conclusie dat de ophoging van de 
bestaande schermen bij Soesterberg niet doelmatig is, is derhalve naar het idee van Soest 
onvoldoende onderbouwd. De onderbouwing kan verbeterd worden met nader onderzoek 
naar de doelmatigheid van andere maatregelvarianten (bijv. ophoging over een kortere 
afstand op die locaties waar de hoogste geluidsbelastingen voorkomen). 
 
Gemeente Soest vraagt aandacht voor een groot aantal woningen in Soesterberg dat wordt 
geconfronteerd met hogere grenswaarden. De gemeente hoort graag van Rijkswaterstaat 
wanneer ze voornemens is om de binnenwaarden van deze woningen te controleren. 
 
Antwoord  

In het akoestisch onderzoek van het OWAB zijn inderdaad uitsluitend ophogingen van het 
bestaande scherm onderzocht over de gehele lengte van het cluster, ca. 1,5 km. 
 
De afweging van de doelmatigheid van het vervangen van de bestaande geluidwal door 
een nieuw, hoger geluidscherm is in het akoestisch onderzoek voor het WAB nader 
uitgewerkt. 
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Uit de afweging blijkt dat in het WAB het doelmatige tweelaags ZOAB richting Amersfoort 
over 200 meter kan worden uitgebreid. Met deze bronmaatregel resteren er verdeeld over 
het gehele onderzoeksgebied in Soesterberg overschrijdingen van ongeveer 0,2 tot 1,0 dB. 
Het merendeel van deze overschrijdingen is echter lager dan 0,5 dB. 
 
In paragraaf 6.5.1 van het Specifiek bijlagenrapport is de afweging van aanvullende 
maatregelen voor Soesterberg uitgewerkt, in de tabellen van bijlage D zijn de optredende 
geluidbelastingen bij de onderzochte varianten weergegeven. 
 
In deze afweging is onderzocht wat de doelmatigheid is van de ophoging van het 
bestaande scherm met een hoogte 1 respectievelijk 2 meter. De lengte van het scherm is 
ongeveer 1500 meter. 
 
Aangezien het vanwege de constructie van de bestaande wal niet mogelijk is om de wal 
met één meter op te hogen, betekent een verhoging van de wal in feite dat de gehele wal 
vervangen moet worden door een nieuw geluidscherm dat hoger is. De kosten hiervoor 
zijn aanzienlijk hoger dan het verhogen van de bestaande wal. 
 
Uit de afweging blijkt dat het effect van het verhogen van het bestaande scherm zo weinig 
extra reducties oplevert, dat het beschikbare budget onvoldoende is  
voor de ophoging van het scherm over de gehele lengte.  
 
Door de gemeente wordt gesuggereerd om dan de geluidwal over een kortere lengte te 
verhogen, waarmee echter slechts voor een deel van de wijk een verlaging van de 
geluidbelasting kan worden gerealiseerd. 
 
Op basis van het beschikbare budget bij een ophoging over de gehele lengte kan echter 
worden geconcludeerd dat dit ook niet doelmatig is. 
Het beschikbare budget wordt gegenereerd over de reducties die in de hele wijk optreden 
na verhoging. Als dit budget wordt gebruikt voor een scherm over bijvoorbeeld de helft 
van de totale lengte, zullen minder woningen profiteren en het budget omlaag gaan. Een 
scherm over deze lengte is dan ook niet doelmatig. 
 
5.  Verkeerseffecten Richelleweg (N413) 

De verkeerseffecten van het OWAB op de Richelleweg zijn door RWS berekend met het 
verkeersmodel Nieuw Regionaal Model (NRM) Randstad. Dit model maakt inzichtelijk hoe 
het verkeersnet in de regio functioneert en waar in het prognosejaar 2020 knelpunten 
optreden. Het NRM is met name geschikt voor het bepalen van de effecten op snelwegen. 
Voor het berekenen van de effecten op lokale en regionale wegen is het beter gebruik te 
maken van de lokale verkeersmodellen, die een hoger detailniveau kennen. Door het 
gebruik van het NRM is Rijkswaterstaat in het OWAB uitgegaan van lagere 
verkeersintensiteiten dan de prognoses die de gemeente Soest hanteert. Hierdoor zijn de 
effecten vanwege het extra verkeer op de Richelleweg als gevolg van het OWAB 
onderschat. In de reactie van de gemeente op de startnotitie in november 2008 heeft de 
gemeente al gevraagd om aandacht te besteden aan het gebruik van de juiste 
verkeersmodellen. De gemeente Soest vraagt nu alsnog om de effecten van de 
wegverbreding op de Richelleweg met het verkeersmodel Midden Nederland in beeld te 
brengen. 
 
Antwoord  

Er is overleg geweest met provincie Utrecht en gemeente Soest over de Richelleweg. 
Hierbij zijn de verkeerscijfers van het verkeersmodel van Rijkswaterstaat (het NRM) en de 
gemeente (Model Midden Nederland) vergeleken en de bijbehorende ontwikkelingen nabij 
de Richelleweg in beeld gebracht.  
 
6. Richelleweg geluid 

In hoofdstuk 7.1 van het Specifiek Bijlagenrapport akoestisch onderzoek (pagina 153 e.v.) 
is uitgebreid ingegaan op de gevolgen vanwege het OWAB voor de geluidsbelasting van de 
Richelleweg. Uit de afweging van maatregelen blijkt dat het toepassen van een dunne 
deklaag van het type B over een lengte van 845 meter een doelmatige maatregel is. In 
artikel 6.1 (ook tabel 1.18) van het ontwerpbesluit zijn de geluidreducerende wegdekken 
beschreven die onderdeel zijn van het besluit. Het geluidreducerende wegdek van de 
Richelleweg is hierin niet genoemd. De toelichting op het besluit (pagina 47) stelt: “Omdat 
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Rijkswaterstaat geen beheerder van de Richelleweg is, zal zij in overleg treden met de 
Provincie Utrecht (beheerder van de Richelleweg) en de gemeente Soest. Er zal 
gezamenlijk gekeken worden naar nut en noodzaak van het nemen van deze maatregel”. 
Deze afweging verhoudt zich niet tot de vaststelling dat deze geluidmaatregel doelmatig is. 
 
In hoofdstuk 7.1 van het Specifiek Bijlagenrapport akoestisch onderzoek (pagina 153 e.v.) 
is de doelmatigheid van de ophoging van de bestaande afscherming (over een lengte van 
920 meter) onderzocht. Hierin is één variant onderzocht: een ophoging met 1 meter. 
Geconcludeerd is dat deze variant niet doeltreffend is. Met deze vaststelling kan echter 
niet worden uitgesloten dan andere varianten (bijv. een minder lange ophoging met 1 of 2 
meter) ook niet doelmatig zijn. De conclusie dat ophoging van bestaande schermen langs 
de Richelleweg niet doelmatig is, is derhalve onvoldoende onderbouwd. De onderbouwing 
kan verbeterd worden met nader onderzoek naar de doelmatigheid van andere 
maatregelvarianten (bijv. ophoging over een kortere afstand op die locaties waar de 
hoogste geluidsbelastingen voorkomen). 
 
De geluidbelasting van de Richelleweg neemt met meer dan 2 dB toe bij 148 woningen. 
Met de conclusie dat ophoging van de geluidschermen niet doelmatig is en met de 
toelichting dat met de provincie Utrecht nog overlegd moet worden over nut en noodzaak 
van het aanpassen van de akoestisch dunne deklagen, is niet duidelijk of en zo ja welke 
geluidverminderende maatregelen worden getroffen. Dit betekent dat de gemeente Soest 
of de Provincie Utrecht bij een eerstvolgende fysieke wijziging van de Richelleweg deze 
akoestische voorzieningen moet afwegen en -indien voldoende doeltreffend- zelf moet 
treffen. Eventueel noodzakelijke gevelmaatregelen vormen evenmin onderdeel van het 
OWAB en dienen –voor zover noodzakelijk- dan ook door de gemeente te worden 
getroffen. De gemeente vraagt Rijkswaterstaat hiervoor compensatie. 
 
Antwoord  

Geluidreducerend wegdek 
Aangezien in het kader van het besluit WAB A28 een stiller wegdek op de Richelleweg niet 
wordt aangelegd, is deze bronmaatregel niet opgenomen in tabel 6.1. 
 
Maatregelenafweging 
Voor de afweging met betrekking tot de ophoging van de bestaande voorzieningen geldt 
een soortgelijke redenering als voor de ophoging van de wal langs de A28. 
 
Op basis van de reducties die optreden bij een ophoging over de gehele lengte en het 
budget dat daarmee wordt gegenereerd, kan over slechts 1/3 van de totale lengte een 
ophoging worden gerealiseerd. Het beschikbare budget wordt echter bepaald gegenereerd 
door alle woningen in het gebied die van de maatregel profiteren. Bij een kortere 
maatregel  zal er bij minder woningen een reductie meetellen voor het budget, waardoor 
het budget lager wordt. 
 
In het Specifiek bijlagenrapport van het akoestisch onderzoek dat bij het WAB is gevoegd, 
is deze nadere afweging opgenomen (zie par. 7.1). 
 
Gevelisolatie 
Bij woningen waar blijkt dat niet kan worden voldaan aan de grenswaarden t.g.v. de A28 
wordt in het kader van het besluit een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of voldaan 
kan worden aan de grenswaarden die gelden in de woning. Als dat niet het geval is, 
kunnen aanvullende gevelisolatiemaatregelen worden overwogen. Een groot aantal 
woningen in de nabijheid van de Richelleweg komt in aanmerking voor een dergelijk 
onderzoek. 
Aangezien er formeel geen hogere waarden worden vastgesteld t.g.v. de Richelleweg, 
wordt voor de woningen waar geen hogere waarde t.g.v. de A28 wordt vastgesteld, geen 
onderzoek gedaan naar de geluidbelasting in de woning. 
 
Compensatie 
De gemeente vraagt compensatie aan RWS vanwege eventueel zelf te treffen 
gevelmaatregelen in verband met de Richelleweg. Binnen het kader van deze Nota van 
Antwoord kan de minister geen uitspraak doen met betrekking tot het aspect compensatie.  
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7. Woonwijk Apollo Noord en bedrijventerrein Richelleweg. Geen representatief 

beeld geluidsbelasting. Toepassen meerdere rekenpunten 

De gemeente Soest geeft aan dat de plannen voor de woonwijk Apollo Noord en het 
bedrijventerrein Richelleweg zijn vastgesteld en daarmee onherroepelijk. In de in de 
zienswijze opgenomen figuren is enerzijds het plangebied van Apollo Noord weergegeven 
en zijn anderzijds de rekenpunten van het akoestisch onderzoek binnen het plangebied 
weergegeven (figuur 7.1 uit het Specifiek Bijlagenrapport akoestisch onderzoek, pagina 
155 e.v.). Het gehele plangebied is gemodelleerd met 3 rekenpunten, dat geeft geen 
representatief beeld van de werkelijk optredende geluidbelastingen. Ook is onduidelijk 
hoeveel woningen zijn “toebedeeld” aan ieder rekenpunt en op welke hoogte de 
geluidbelastingen zijn bepaald. In combinatie met het gestelde onder 3.5 is niet uit te 
sluiten dat de nadere detaillering leidt tot doelmatige geluidafschermende maatregelen. De 
gemeente Soest verzoekt daarom om de geluidbelasting en de doelmatigheidsafweging 
van maatregelen voor de geprojecteerde woningen te bepalen met meerdere rekenpunten 
met representatieve beoordelingshoogte. 
 
Antwoord 

In het akoestisch onderzoek voor het OWAB zijn de nieuw te bouwen woningen 
gemodelleerd op een drietal punten, voor 200 nieuw te bouwen woningen. Inspreker merkt 
in haar zienswijze terecht de op dat deze verdeling niet representatief is voor de 
toekomstige invulling over het geheel terrein. 
 
In het akoestisch  onderzoek voor het WAB is het terrein daarom gemodelleerd als een 20-
tal rekenpunten, elk representatief voor 10 woningen. Op elk van deze locaties is een 
toetsing aan de grenswaarden uitgevoerd en deze locaties zijn meegenomen in de 
maatregelenafweging. 
 
In onderstaande figuur is de verdeling van de rekenpunten voor het plan aangegeven, 
waarbij de lichtblauwe rekenpunten staan voor de rekenpunten die het dichtst bij de A28 
zijn gelegen. Op deze rekenpunten, voor in totaal 100 woningen, is een vastgestelde 
hogere waarde van 53 dB van toepassing. 
 

 
 
Deze gewijzigde modellering heeft er onder andere toe geleid dat op de A28 een 
aanvullend wegvak doelmatig van tweelaags ZOAB kan worden voorzien. 
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Zienswijze 127, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Insprekers maken daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 127.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Insprekers willen dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Insprekers menen dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Insprekers stellen dat door de verbreding van de 
A28 het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal 
schaden. Insprekers denken hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; insprekers 
slapen bij voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied.  
 
Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 127. 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 206 

 

 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens insprekers zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook hebben 
insprekers bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 127. 

 

4.  Schadevergoeding 

Insprekers geven aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. Het 
buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook insprekers als bewoner van een eigen woning schade ondervinden en recht 
hebben op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dienen 
insprekers een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Insprekers zijn inwoners van de wijk Schuilenburg. Ze geven aan dat in hun visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 128, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Insprekers maken daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 128.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Insprekers willen dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Insprekers menen dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Insprekers stellen dat door de verbreding van de 
A28 het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal 
schaden. Insprekers denken hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; insprekers 
slapen bij voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied 
en op het balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 128. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens insprekers zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook hebben 
insprekers bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 128. 

 

4.  Schadevergoeding 

Insprekers geven aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op de balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor insprekers als bewoners van een eigen woning schade 
ondervinden en recht hebben op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande 
punten dienen insprekers een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Insprekers zijn inwoners van de wijk Schuilenburg. Ze geven aan dat in hun visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 129, ingediend door:                               

 
 
Dorpsraad Achterveld-Stoutenburg 
Hessenweg 160 
3791 PM  Amersfoort 
 
 
1.   Dorpsraad Achterveld – Stoutenburg vreest toename sluipverkeer bij het 

vervallen van aansluiting Hoevelaken (A1)  

Inspreker maakt bezwaar namens de dorpsraad tegen het OWAB. Het valt de dorpsraad op 
dat de aansluiting van Hoevelaken op de A1 mogelijk zou komen te vervallen. Dat deze 
aansluiting blijft gehandhaafd, is voor de kernen Achterveld en Stoutenburg van 
levensbelang voor wat betreft de doorstroming. De dorpsraad heeft herhaaldelijk bij de 
gemeente aan de bel getrokken om aandacht voor de toename van het sluipverkeer. 
Achterveld is als een fuik als het aankomt op verkeersopstoppingen op de A28 of de A1. 
De verkeersstromen gaan dan herhaaldelijk via de A30 en zo hun regio in. 
 
Aan de verkeersproblematiek rond knooppunt Hoevelaken wordt nu hard gewerkt. De 
dorpsraad pleit ervoor om de aansluiting van Hoevelaken intact te houden anders komt er 
op het onderliggende wegennet (waaronder een erfontsluitings-weg) een ongereed grote 
belasting te liggen.  
 

Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Amersfoort en omliggende plaatsen breed en talrijk 
gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp 
“Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het 
thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  
“Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat 
gedeelte. 
 
Als gevolg van de huidige verminderde doorstroming op de A28 wijkt een deel van het 
verkeer uit (sluipen) naar het onderliggend wegennet. Ook Stoutenburg en Achterveld 
kunnen daarmee te maken hebben. Met de voorgenomen capaciteitsverruiming op de A28 
laat het verkeersmodel een flinke verschuiving zien van het verkeer van onderliggend 
wegennet naar het hoofdwegennet. Met andere woorden: de wegverbreding leidt in zijn 
totaliteit tot minder sluipverkeer.  
 
Het gedeeltelijk opheffen van de aansluiting Hoevelaken op de A1 zal voor (een deel) van 
de bewoners/bezoekers van de kernen Stoutenberg en Achterveld betekenen dat er - 
afhankelijk van het reisdoel - gebruik moet worden gemaakt van een andere aansluiting 
van het rijkswegennet.  
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Zienswijze 130, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Metingen ter plekke: circa 10 dB teveel geluid.  Geluidsoverlast op de balkons 

van de flats 

Inspreker stelt dat de geluidhinder veel hoger zal zijn dan in de berekenings-methode 
staat (55 dB (A)). Dit is al veel hoger dan de toegestane maximumwaarde. Echter, uit 
metingen ter plekke is gebleken dat het geluidsdrukniveau gedurende alle dagen van de 
week 8 á 10 dB(A) hoger is dan de voor het ontwerp berekende waarde. Dit betekent nog 
meer verstoring van de nachtrust, nog meer verstoring op de balkons, zowel aan de 
voorzijde als achterzijde en verstoring van het buitenleefgebied. Denk hierbij o.a. aan het 
recreatie- en natuurgebied De Schammer. In het ontwerp wordt voorgesteld extra 
gevelisolatie aan te brengen, maar dat heeft geen enkel effect op het buitengebeuren.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. 
 
 

2. Overkapping A28 

Vooral de hogere woonlagen (8e verdieping en hoger) zullen extra geluidoverlast gaan 
ondervinden. Om die overlast tot een minimum te gaan beperken, zou er een algehele 
overkapping, dus over de gehele breedte van de weg aangebracht moeten worden. Of 
eventueel een tunnel met filters. Op die manier zou er ook een teveel aan fijnstof 
voorkomen kunnen worden.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een tunnel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder.  
 
Luchtkwaliteit 
Op 1 augustus 2009 het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 
werking is getreden. Het NSL garandeert dat overal en tijdig aan de wettelijke 
grenswaarden wordt voldaan, voor fijnstof (PM10) en voor stikstofdioxide (NO2). Voor een 
nadere reactie met betrekking tot het onderwerp luchtkwaliteit wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4. In de paragraaf Luchtkwaliteit treft u een uitgebreide toelichting op dit 
onderwerp aan. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 
 

3. Kappen van bomen 

Inspreker geeft aan dat het kappen van bomen dient te worden stopgezet. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
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de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 131, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Insprekers maken daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 131.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Insprekers willen dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Insprekers menen dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Insprekers stellen dat door de verbreding van de 
A28 het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal 
schaden. Insprekers denken hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; insprekers 
slapen bij voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied 
en op het balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 131. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens insprekers zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook hebben 
insprekers bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 131. 

 

4.  Schadevergoeding 

Insprekers geven aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op de balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor ook insprekers als bewoner van een huurwoning schade 
ondervinden en recht hebben op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande 
punten dienen insprekers een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
 

5. Kappen van bomen 

Insprekers zijn inwoners van de wijk Schuilenburg. Ze geven aan dat in hun visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 

6. Ruimte te over aan de kant van Leusden voor weguitbreiding A28 

Insprekers geven aan: Hoe is het mogelijk om een uitbreiding nog nader bij de flats 
Schuilenburg aan te leggen, terwijl aan de Leusder zijde ruimte te over is? Politici zeggen 
te luisteren, doch doen precies het tegenovergestelde! Dit is een dringend appèl uw 
plannen te gunste van de bewoners te wijzigen. 
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Antwoord 

In de Spoedwet wegverbreding is besloten dat de A28 symmetrisch verbreed moet 
worden, om zoveel mogelijk het bestaande asfalt te kunnen benutten. Symmetrische 
verbreding heeft de volgende voordelen: 

• Bestaande op- en afritten kunnen grotendeels behouden blijven. Bij een éénzijdige 
verbreding zouden op- en afritten verlegd moeten worden.  

• De bestaande weg blijft bestaan. Eénzijdige verbreding heeft tot gevolg dat de as 
van de weg verschuift. Door asverschuiving zal ook een deel van de bestaande 
weg gesloopt moeten worden. Door symmetrische verbreding wordt dus het best 
gebruik gemaakt van de bestaande weg, wat leidt tot lagere kosten dan éénzijdige 
verbreding.  

• Er hoeft bij symmetrische verbreding minder grond aangekocht te worden om de 
wegverbreding mogelijk te maken.  

  
Het is niet mogelijk om de éénzijdige verbreding alleen te beperken tot de A28 ter hoogte 
van Schuilenburg. Om éénzijdige verbreding ter hoogte van de wijk Schuilenburg mogelijk 
te maken, zou het wegontwerp en de op- en afritten over een groter traject aangepast 
moeten worden om te voldoen aan de (verkeersveiligheids)eisen die gesteld worden aan 
een wegontwerp. Dit zou leiden tot hogere kosten en meer grondaankoop.  
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Zienswijze 132, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
Inspreker woont sinds 1999 aan de Verdiweg en ondervindt in toenemende mate hinder 
van het verkeer op de A28 wat betreft geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Werd het 
geluid voorheen nog enigszins getemperd door de ‘dikke’ en brede groengordel, met het 
kappen van bomen en struiken is de geluidsoverlast nu al toegenomen en er wordt nóg 
meer gekapt. Bovendien is de oorzaak van alle geluidsellende met het kappen nu ook 
zichtbaar en ook nog eens een visuele plaag geworden. Al jarenlang kan ze niet meer 
slapen met open raam en is zitten op het royale balkon eveneens geen pretje meer. 
 
Decennia lang heeft Rijkswaterstaat niets ondernomen om het leefklimaat van de 
bewoners langs de A28 te verbeteren. Nu er dan eindelijk maatregelen worden getroffen, 
is Rijkswaterstaat van plan om de rijksweg nog dichter bij de woningen te leggen. Ook wil 
zij een scherm plaatsen dat volstrekt onvoldoende effect heeft voor bewoners vanaf de 4e 
etage. Met flats van 6, 8 en 10 verdiepingen wonen er meer mensen bóven dan ònder de 
4e etage. Bovendien vraagt inspreker zich af wat de gevolgen zullen zijn van de wind -
meest (zuid)westelijk- op het scherm. Ook vreest zij voor terugval van geluid (en wind) 
tussen de woonblokken, die voor hogere verdiepingen aanzienlijk zullen zijn.  
 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op mijn balkon onmogelijk zijn.  

 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 132.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
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Met betrekking tot het aspect wind op het scherm wordt verwezen naar het gegeven 
antwoord bij zienswijze 181.  
 
Geluidreductie door bomen 
Wanneer er bomen/struiken worden gekapt, zal dit, afhankelijk van de dichtheid, enigszins 
(minimaal) effect kunnen hebben op het geluidniveau. Over het algemeen is de dichtheid 
erg laag of gaat het om bomen die in de winter geen bladeren bevatten. Het effect is dan 
verwaarloosbaar. In rekenmodellen worden bomen dan ook niet opgenomen. Wel wordt 
aangegeven of de bodem reflecterend of absorberend is. Dit wordt meegenomen bij de 
berekeningen. Voor de desbetreffende locatie zal enkel het weghalen van de bomen geen 
invloed hebben op de geluidssituatie, maar kan het visueel gezien wel effect hebben. 
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op 
mijn balkon.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 132. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook hebben 
insprekers bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 132. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op de balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt 
en recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 133, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Hogere waarde geluid op woning in wijk Rustenburg. Aantasting leefklimaat. 

Verzoek om verhoging en verlenging van het geluidsscherm.  
Inspreker is van mening dat er een goed en inzichtelijk onderzoek ontbreekt naar een 
effectieve geluidsafscherming van zijn woning/wijk. Inspreker geeft aan dat zijn woon- en 
leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. Hij stelt dat Rijkswaterstaat kiest 
voor een betere doorstroming ten koste van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan 
worden door haalbare en effectieve geluidafschermende maatregelen aan de bron 
betreffen. 
 
Hij geeft aan dat, omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk een hogere grenswaarde 
wordt vastgesteld, dit van invloed is op het leefmilieu van de hele wijk, dus ook van het 
zijne. 
 
Inspreker geeft aan dat voor zijn woning een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. 
Hiermee wordt zijn leefklimaat aanwijsbaar verslechterd. Het gaat hier niet om een 
tijdelijke ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en het zelfs mogelijk is dat opnieuw 
ontheffing gevraagd wordt bij geringe toename. 
 
Inspreker geeft aan dat hij geraakt wordt in zijn belang, want ze hebben veel last van 
voorbij rijdende auto’s tijdens spitsuren en drukke tijden. Inspreker geeft aan dat hij geen 
rust krijgt en in het hele weekend, als hij gezellig in de tuin zit, hoort hij veel auto’s 
voorbij gaan. Dat vindt hij erg storend. Ook op zolder is er last. 
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor zijn woning en de wijk (Rustenburg) nog eens 
kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/ verlenging van het 
geluidscherm), dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
 
Hoewel er geen adres bekend is van de woning van inspreker, blijkt uit de postcode dat 
het gaat om een adres aan de Koeriersterweg. Op basis van deze informatie kan de 
geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als de toekomstige situatie (2023) niet meer 
bedragen dan 49 dB en is er geen sprake van een vaststelling van een hogere waarde. 
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Zienswijze 134, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidswering in de vorm van een luifel. Uitbouw naar volledige overkapping 

bij aanleg wegprofiel (van 3 naar 4 rijstroken) in 2020    

Insprekers geven aan dat ze al sinds 1992 bewoners zijn van een appartement aan de 
Verdiweg, direct aan de kant van de A28. Ze maken bezwaar tegen de maatregel in de 
vorm van een geluidsscherm (hybride) omdat die voor hen geen enkele verbetering zal 
opleveren omdat ze op de zesde verdieping van de flat wonen.  
 
Het bezwaar betreft geluid en niet te vergeten fijn stof waartegen de maatregel hen geen 
enkele bescherming biedt. De A28 is bijna 40 jaar geleden aangelegd. Deze wordt alsmaar 
drukker en zal in de nabije toekomst, het jaar 2020, van drie naar vier banen worden 
uitgebreid. Insprekers wijzen de gemeente Amersfoort, Rijkswaterstaat en Provinciale 
Staten erop, om vooral te luisteren naar de mensen die daar dagelijks, maandelijks of 
jaren nog mee geconfronteerd worden. Temeer er nog nimmer in al die jaren geen cent is 
uitgegeven.  
 
Insprekers staan nog maar voor één optie open en dat is een geluidswerende voorziening 
in de vorm van een luifel die geplaatst gaat worden. Die zo nodig naar het definitieve 
profiel van de weg en naar de toekomst, het jaar 2020, uitgebouwd kan worden. Voor een 
volledige overkapping kunnen de kosten hiervan op een meerjarenbasis worden berekend.  
 
Insprekers hechten geen waarde aan een tijdelijk geluidsscherm om, na de verdere 
aanpassing van de weg, weer te gaan veranderen. Insprekers vinden dat deze kosten 
beter te gebruiken zijn om hun voorstel te verwezenlijken. Dat voorstel zal dan ook naar 
de toekomst gekeken zeker zijn vruchten afwerpen. 
 
Antwoord 

Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
Luchtkwaliteit 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor 
fijnstof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid.  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. 
Indien hieruit blijkt dat de geplande of reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief 
zijn, dan zullen er binnen het NSL (aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit.  
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Zienswijze 135, ingediend door:                               

 
 
HoeCom Hoevelaken Computers  
De Wiekslag 11 
3871 AR  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

HoeCom is gevestigd in Hoevelaken sinds 2003 en houdt zich bezig met verkoop van 
computers en beheer van netwerken van derden in heel Nederland. Bij het bedrijf werken 
4 medewerkers, hiervan komen 3 personen van buiten de gemeente. Daarnaast heeft het 
bedrijf te maken met zakelijk verkeer en transport. Het bedrijf heeft een groot belang bij 
een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de 
congestie op het knooppunt Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het 
onderliggende wegennet.  
 
Zienswijze 135 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 136, ingediend door:                               

 
 
Intres BV  
Koninginneweg 1 
Postbus 150 
3870 CD  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Intres BV is gevestigd in Hoevelaken sinds 1968 en houdt zich bezig met ondersteuning 
van zelfstandige ondernemers in hun totale bedrijfsvoering. Bij het bedrijf werken 265 
medewerkers, hiervan komen 220 personen van buiten de gemeente. Daarnaast heeft het 
bedrijf te maken met zakelijk verkeer en transport. Het bedrijf heeft een groot belang bij 
een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de 
congestie op het knooppunt Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het 
onderliggende wegennet.  
 
Zienswijze 136 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 137, ingediend door:                               

 
 
Handelsmij Schulte & Co  
Oosterinslag 9 
Postbus 140 
3870 CC  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Handelmij Schulte & Co is gevestigd in Hoevelaken sinds 1986 en houdt zich bezig met 
import en groothandel van pompen en aanverwante machines. Bij het bedrijf werken 7 
medewerkers, hiervan komen 6 personen van buiten de gemeente. Daarnaast heeft het 
bedrijf te maken met zakelijk verkeer en transport. Het bedrijf heeft een groot belang bij 
een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de 
congestie op het knooppunt Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het 
onderliggende wegennet.  
 
Zienswijze 137 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 138, ingediend door:                               

 
 
Van Duinkerken Camping & Sportsmall 
Oude Lageweg 165 
Postbus 61 
3870 CB  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Van Duinkerken Camping & Sportsmall is gevestigd in Amersfoort (voorheen Hoevelaken) 
sinds 1969 en houdt zich bezig met de verkoop en onderhoud van caravans, 
kampeerartikelen, tenten, tuinmeubelen, outdoor en sport. Bij het bedrijf werken circa 35 
medewerkers, hiervan komen 25 personen van buiten de gemeente. Het bedrijf met 7.500 
m2 winkeloppervlakte ontvangt duizenden mensen per jaar vanuit alle windhoeken. 
Daarnaast heeft het bedrijf te maken met zakelijk verkeer en transport. Het bedrijf heeft 
een groot belang bij een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds 
jaren te lijden van de congestie op het knooppunt Hoevelaken en de daardoor 
veroorzaakte congestie op het onderliggende wegennet.  
 
Zienswijze 138 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 139, ingediend door:                               

 
 
Albert Heijn Kohler Hoevelaken 
Kantemarsweg 10 
3871 AP  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Albert Heijn Kohler is gevestigd in Hoevelaken sinds september 2006 en houdt zich bezig 
met het verkopen van levensmiddelen. Bij het bedrijf werken 140 medewerkers, hiervan 
komen 16 personen van buiten de gemeente. Daarnaast heeft het bedrijf te maken met 
zakelijk verkeer en transport. 33% van de omzet komt van buiten de dorpskern en 
dagelijks ontvangt het bedrijf 3 vrachtwagens vanuit het distributiecentrum te Zwolle. Het 
bedrijf heeft een groot belang bij een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf 
heeft reeds jaren te lijden van de congestie op het knooppunt Hoevelaken en de daardoor 
veroorzaakte congestie op het onderliggende wegennet.  
 
Zienswijze 139 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 140, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
 
Inspreker maakt bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen; 
• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten op het 
balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 140.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 
2. Geluidhinder schaadt de woonomgeving en verstoort nachtrust 

Inspreker geeft aan dat schade zal worden toegebracht aan de directe woonomgeving door 
deze wegaanpassing. Deze schade is het gevolg van de hoge geluidswaarden die ontstaan 
door de toename van het verkeer. De maatregelen ter reductie van het geluidsniveau zijn 
niet uitsluitend gebaseerd op het terugdringen van het veel te hoge niveau in het 
buitenleefgebied van de woning en in de woning. De reductie van maatregelen is 
afhankelijk gemaakt van financiële plafonds en omgevingsesthetische factoren. Inspreker 
stelt dat de geplande maatregelen niet zullen leiden tot een gezonde en rustige omgeving. 
Het geluidsniveau zal veel te hoog blijven en het leefcomfort zwaar schaden. Inspreker 
denkt hierbij vooral aan de verstoring van de nachtrust in de woning en het te hoge niveau 
van geluidhinder in het buitenleefgebied en balkon. 
 
Antwoord  
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Als gevolg hiervan kan niet bij alle woningen 
voldaan worden aan de streefwaarde van 48 dB, voor niet afgehandelde 
saneringssituaties. 
 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in de toekomstige situatie 
(2023) maximaal 44 dB bedraagt, dit is 16 dB lager dan in de huidige situatie (2010). Dit 
geluidniveau is lager dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. 
 
Deze afname zal ook duidelijk merkbaar zijn in het groene gebied rond de flats. 
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3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 140. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen.  Het 
buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit. Als 
gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 141, ingediend door:      

 
 
Inwoner uit Huis ter Heide 
 
 

Geluidsbelasting woning 

Inspreker geeft aan dat hij in de brief van 16 maart 2011 is geïnformeerd over de 
gevolgen van de uitbreiding van de A28 voor de geluidsbelasting op de gevel van zijn 
woning. In de brief is aangegeven dat als gevolg van de uitbreiding van de A28 de 
geluidsbelasting op zijn woning boven de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarde zal 
uitkomen. Aangegeven is dat effectieve extra geluidsmaatregelen genomen kunnen 
worden langs de A28 om deze extra geluidsbelasting op zijn gevel tegen te gaan (Specifiek 
Bijlagenrapport Akoestisch Onderzoek, blz. 119 t/m 112). 
Inspreker stelt dat de minister niet voornemens is (een deel van) deze maatregelen te 
nemen omdat deze ‘niet kosteneffectief (doelmatig)’ zouden zijn. Het voornemen is een 
hogere toegestane waarde voor geluid vast te stellen op zijn woning. Inspreker maakt 
bezwaar tegen de voorgenomen handelswijze. Deze zijn verwoord in deelvraag 1 t/m 3. 
 
1.   Geen hogere grenswaarde geluid voor de woning 

Inspreker gaat niet akkoord met het voornemen een hogere grenswaarde geluid voor zijn 
woning toe te passen dan de Wet geluidhinder stelt. De eisen in de Wet geluidhinder zijn 
niet voor niets zo gesteld. Hij eist dat de minister zich aan de wet houdt en daarom andere 
effectieve maatregelen dient te overwegen.  
 
Antwoord 

In het onderzoek voor de verbreding van de A28 is het toetsingskader van de Wet 
geluidhinder (Wgh) van toepassing. De aanpak van de Wgh is er op gericht om de 
toename van de geluidbelasting als gevolg van de verbreding weg te nemen en de 
geluidbelasting terug te brengen naar die van het huidige niveau. Het huidige niveau is 
daarbij de geluidbelasting zoals die was, één jaar voor aanvang van de werkzaamheden. 
Voor de woning van inspreker is dat het jaar 1995, zijnde één jaar voor aanleg van de 
spitsstrook. 
 
Om deze toename weg te nemen, wordt een onderzoek gedaan naar het treffen van 
maatregelen. Als het niet mogelijk is om deze toename geheel weg te nemen met 
doelmatige maatregelen, omdat de maatregelen in verhouding te kostbaar zijn ten 
opzichte van het bereikte effect, kan de minister conform de Wet geluidhinder een hogere 
waarde vaststellen. Dit is het geval bij de woning van inspreker. 
 

2.  Doelmatigheid is geen geldig criterium 

Inspreker maakt bezwaar tegen het gehanteerde ‘doelmatigheids’-criterium als argument 
om geen effectieve en afdoende geluidsmaatregelen te nemen langs de A28 in de vorm 
van een geluidsscherm. De minister toon nergens in de stukken aan, dat de uitbreiding 
van de A28 op zichzelf een doelmatig project is. Dan is het vreemd dat de minister dit 
criterium wel toepast op de te nemen maatregelen die de aantoonbare geluidseffecten van 
de uitbreiding moeten tegengaan. De minister meet dus met twee maten! 
 
Antwoord 

De Spoedwet wegverbreding heeft als doel, ter bestrijding van files, om de capaciteit van 
een aantal belangrijke hoofdwegen zo spoedig mogelijk te vergroten. In de Spoedwet in de 
bijlage zijn de projecten aangegeven die daartoe zullen worden uitgevoerd. Hierdoor staat 
de doelmatigheid van de wegverbreding niet ter discussie. In het WAB wordt in hoofdstuk 
2 uitgebreid de nut en noodzaak toegelicht. Daar wordt naar verwezen.   
 
3. Ten onrechte wordt aanleg geluidsscherm achterwege gelaten 

Inspreker maakt bezwaar tegen de gehanteerde doelmatigheidsberekening betreffende het 
nemen c.q. achterwege laten van geluidsmaatregelen in de vorm van een geluidsscherm in 
sector 10 Huis ter Heide (Akoestisch Onderzoek 07-01 OWAB A28 Specifiek 
Bijlagenrapport, blz. 108 e.v.). 
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3.1 
In het rapport 07-02 Akoestisch Onderzoek Algemene Uitgangspunten OWAB A28 Par. 4.4, 
blz. 42 e.v. geeft de minister een uitleg van de berekeningswijze van ‘doelmatigheid’ en 
van de betreffende te nemen maatregelen. Daarin zijn de volgende gegevens van belang: 

• de toename van de geluidsbelasting door de uitbreiding van de A28 op de 
betreffende woningen; 

• een vertaling daarvan naar een getal ‘decibelwoningen’; 
• het berekenen van een ‘budget’ waaruit maatregelen gefinancierd kunnen worden, 

door de som van het getal ‘decibelwoning’ te vermenigvuldigen met het bedrag 
van € 3000,- per ‘decibelwoning’  
 

a. Inspreker heeft in de beschikbaar gestelde documentatie niet kunnen achterhalen 
welk getal de minister hanteert voor sector 10 (Huis ter Heide) als som van de 
‘decibelwoningen’: het gewogen resultaat van de geluidstoename op de 
betreffende 76 woningen in dB’s. Inspreker stelt het op prijs als de minister hem 
dit gegeven alsnog ter beschikking zou willen stellen. 

b. Op basis daarvan kan inspreker dan ook niet het ‘basisbudget’ bepalen dat 
beschikbaar zou moeten zijn voor geluidssanering van de woningen (zijnde som 
gewogen dB-woningen maal € 3000,-). 

 
Antwoord 

Bij de afweging van maatregelen in het akoestisch onderzoek voor het OWAB zijn twee 
stappen doorlopen: 

1. een onderzoek naar de doelmatigheid van bronmaatregelen, te weten tweelaags 
ZOAB; 

2. een onderzoek naar de doelmatigheid van afschermende voorzieningen. 
 
Met de toepassing van tweelaags ZOAB als geluidreducerend wegdek kan een groot deel 
van de overschrijdingen van de grenswaarden worden weggenomen, tegen relatief geringe 
kosten. Vervolgens is onderzocht wat voor cluster 10, waarin de woning van inspreker is 
gelegen, het maximale budget voor afschermende voorzieningen is op basis van de 
resterende overschrijdingen.In het OWAB, zie paragraaf 6.4.4 van het Specifiek 
bijlagenrapport, bedroeg het maximale budget € 187.300,-. Dit komt overeen met 62,4 
decibelwoningen. In het geactualiseerde onderzoek voor het WAB, zie eveneens paragraaf 
6.4.4, is dit bedrag als gevolg van de gewijzigde uitgangspunten hoger:  € 246.957,- 
hetgeen is gebaseerd op 82,3 decibelwoningen. 
 
3.2 
Als inspreker volgens deze berekeningswijze aanneemt dat de totale gewogen dB-toename 
door de uitbreiding van de A28 per woning 1,5 dB is, dan zou het beschikbare budget voor 
sector 10 (Huis ter Heide) € 342.000,- bedragen (1,5 maal 76 woningen maal € 3000,-). 
In het Akoestisch Onderzoek 07-01 OWAB A28 Specifiek Bijlagenrapport, op blz. 108 e.v. 
geeft de minister zelfs aan dat het ‘budget’ volgens ‘regel 2’ voor sector 10 maximaal € 
578.439,- (zijnde € 511.027,- gerelateerd aan de maatregelvariant ‘Tweelaags ZOAB’ en € 
67.412 gerelateerd aan de maatregelvariant ‘westelijk geluidsscherm van 333 meter lang 
en 2 meter hoog’. 
De genoemde opbrengsten in regel 2 zijn conform het doelmatigheidscriterium de 
meeropbrengsten die op basis van de bereikte reducties worden bereikt. 
Het bedrag van€ 511.027 zijn de opbrengsten van tweelaags ZOAB, het bedrag van € 
67.412 zijn de opbrengsten van de onderzochte schermvariant. 
 
Hieruit blijkt dat met de bronmaatregel tweelaags ZOAB grote reducties worden bereikt, 
met de onderzochte schermvariant veel minder. 
 
3.3 
In het Akoestisch Onderzoek 07-01 Specifiek Bijlagenrapport, op blz. 108 e.v. geeft de 
minister het volgende aan:  

• de ‘normkosten’ voor de maatregel ‘Tweelaags ZOAB’ bedragen € 35.486,- 
• de ‘normkosten’ voor de maatregel ‘Geluidsscherm 333 meter lang, 2 meter’ hoog 

bedragen € 214.640,- 
De som van de kosten van beide maatregelen bedragen dan € 250.126,- 
 
De conclusie van inspreker is juist. De kosten voor de aanleg van tweelaags ZOAB op het 
traject tussen de aansluitingen De Uithof en Den Dolder worden evenredig verdeeld tussen 
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de clusters die langs dit wegvak liggen. Voor cluster 10 wordt een betrekkelijk laag bedrag 
in rekening gebracht voor de aanleg van tweelaags ZOAB.  
 
3.4 
Conclusie 

• Inspreker concludeert dat op basis van de gehanteerde berekenings-methode meer 
dan voldoende budget (het in par. 3.2 berekende budgetbedrag ad € 578.439,- is 
zelfs meer dan 2 maal het benodigde kostenbedrag ad € 250.126,- zoals in par. 
3.3. berekend) beschikbaar is om voldoende effectieve geluidsmaatregelen te 
nemen voor sector 10 (Huis ter Heide) in de vorm van tweelaags ZOAB én een 
geluidsmuur van 333 meter lang en 2 meter hoog; 

• Tot verbazing van inspreker komt de minister echter tot de conclusie dat de aanleg 
van de geluidswal niet ‘doelmatig’ zou zijn. Inspreker maakt ernstig bezwaar tegen 
deze conclusie; 

• Zelfs als inspreker de redenering wel zou volgen: in dat geval zijn zij als bewoners 
niet in staat gesteld om te onderzoeken hoe zij eventuele ‘tekorten’ in de 
doelmatigheidsberekeningen zouden kunnen aanvullen, opdat het omslagpunt 
tussen de gehanteerde definitie van ‘doelmatig’ en ‘niet doelmatig’ alsnog zouden 
kunnen worden aangelegd; 

• Inspreker vindt het onbegrijpelijk dat de minister als gevolg van deze –in zijn ogen 
verkeerde- conclusie tot de slotsom komt, dat voor 56 van de 76 objecten in 
sector 10 (Huis ter Heide) een verhoging van de toegestane norm voor 
geluidsbelasting gerechtvaardigd is. Ik maak bezwaar tegen deze redenering en dit 
voorgenomen besluit. 

 
Zoals onder punt 3.2 is verduidelijkt, is het door inspreker genoemde beschikbaar budget 
het totaal van de opbrengsten van tweelaags ZOAB en een geluidscherm van 333 meter 
lang en 2 meter hoog. 
 
Bij de afweging of een geluidscherm doelmatig is, worden echter als eerste criterium (regel 
1) gehanteerd of de nieuw te bouwen afschermende voorziening een reductie bij de 
woningen kan bereiken van afgerond 5 dB. Voor het totaal beschikbare budget voor de 
maatregelen tellen daarom alleen de woningen mee die een reductie bereiken van 5 dB. 
Deze uitleg is te vinden in het Algemeen bijlagenrapport en is niet opgenomen bij de 
beschreven afweging. 
 
Uit de analyse van paragraaf 6.4.4 blijkt dat er nauwelijks woningen voldoen aan dit 
criterium en er nauwelijks budget voor maatregelen is in regel 1 . 
 
Op basis van dit criterium is geconcludeerd dat beide onderzochte schermvarianten niet 
doelmatig zijn. In het akoestisch onderzoek bij het WAB zijn de afwegingen nogmaals 
uitgevoerd, maar hebben niet tot een andere conclusie geleid. Aangezien er zonder 
aanvullende maatregelen nog overschrijdingen van de grenswaarden optreden, moet er 
voor deze woningen conform de Wgh een hogere waarde te worden vastgesteld. 
 
4. Grootte van de woning ten onrechte geen wegingscriterium 

Tijdens de informatie- en inspraakavond op 29 maart jl. in Figi te Zeist is inspreker door 
de geluidsdeskundige verteld dat doelmatigheid van maatregelen wordt bepaald als saldo 
van kosten (i.c. normkosten van ZOAB en een aan te leggen geluidsscherm langs de A28) 
en ‘opbrengsten’ (een systeem waarbij ‘punten’ worden toegekend aan een 
geluidsbelasting op bedreigde woningen, vermenigvuldigd met een tarief in euro’s per 
punt). Aan inspreker is uitgelegd dat de toe te rekenen ‘punten maal tarief’ per woning 
onafhankelijk is van de grootte van de woning en de omvang van de bedreigde gevel (zie 
ook: 7-2 Bijlagerapport Algemene Uitgangspunten, blz. 42 e.v.). 
 
Inspreker stelt dat hij een relatief grote woning heeft met een omvangrijke door 
geluidsbelasting bedreigde gevel. Op zijn grondstuk zouden makkelijk 4 woningen kunnen 
staan, met -gesaldeerd- dezelfde bedreigde gevelomvang. Volgens de gehanteerde 
systematiek zou echter bij 4 woningen op zijn grondstuk het opbrengstenbedrag van 
‘punten maal tarief’ 4x zo groot zijn. Sterker: als het ‘gevelgrootte-criterium’ wel in de 
berekeningssystematiek zou zijn meegenomen, dan is de uitkomst van de berekeningen 
voor de wijk van inspreker ineens wel doelmatig! 
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Inspreker meent dat de gehanteerde berekeningssystematiek onrechtvaardig en 
discriminerend is, omdat zij geen rekening houdt met de omvang van de bedreigde woning 
en het oppervlak van de bedreigde gevel. In zijn wijk bevinden zich vooral grote huizen en 
de gehanteerde systematiek levert daarom onterecht een zogenaamde ‘ondoelmatige 
uitkomst’ . 
 
Antwoord 

Als basis voor de afweging van de doelmatigheid wordt inderdaad uitgegaan van het aantal 
woningen dat profiteert van de maatregel. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de 
grootte van de woning, maar wel met het aantal potentieel gehinderden. Het is 
aannemelijk dat in vier woningen meer mensen wonen dan in één woning en er dus meer 
mensen profijt zullen hebben van de maatregel. 
 

5. Uitbreiding geluidsscherm sector 9 zorgt voor meer geluidsoverlast in sector 

10 

 
Een zelfde budgetteringssystematiek leidt ertoe dat er een veelheid van budget 
beschikbaar is voor cluster 9 in Zeist. Dit komt met name over de hoeveelheid ‘dB-
woningen’ in de Vollenhoveflats. De minister is voornemens de bestaande (overmatige) 
geluidsbescherming langs de A28 voor deze sector te versterken! Het huidige scherm 
echter zorgt nu al voor terugkaatsing van geluid van de A28 naar onze wijk. Door dit 
scherm nog eens te vergroten, zal de geluidsoverlast door dit terugkaatsen versterkt 
worden: 

• De minister maakt nergens gewag van dit vervelende neveneffect; 
• De minister geeft nergens aan of en waarom zij hiertegen maatregelen overweegt; 
• Tegen uitbreiding en verhoging van de geluidswal ten behoeve van sector 9 maakt 

inspreker dan ook bezwaar! 
 
Antwoord 

Zoals inspreker stelt leidt de grote hoeveelheid woningen in cluster 9, in Zeist, tot een veel 
hoger budget hetgeen leidt tot aanvullende maatregelen. Op de bestaande luifel, met een 
hoogte van ca. 9 meter, zal een geluidscherm met een hoogte van 2 meter worden 
geplaatst. 
Hoewel de totale constructie hoger wordt, zal deze ophoging geen negatieve effecten 
hebben in de vorm van extra reflecties. Ten opzichte van het huidige scherm worden 
daardoor geen toenames van de geluidbelastingen verwacht. 
 
6. Omissies bij onderzoek bronmaatregelen geluidsoverlast 

De Wet geluidhinder stelt dat als eerste effectieve bronmaatregelen overwogen moeten 
worden. Een belangrijke bron van geluidsoverlast is bandengeluid, motoroverlast en 
windgeruis als gevolg van de rijsnelheid van passerende auto’s. 

• De gehanteerde rekenmodellen gaan uit van een rijsnelheid van passerend verkeer 
van 120 en 100 km per uur. Een mogelijke reductie van de rijsnelheid tot 80 km 
per uur wordt echter niet overwogen, terwijl deze maatregel reeds effectief in 
Nederland wordt toegepast (bijv. A13 bij Rotterdam). Dit vindt inspreker een 
sterke omissie, die alsnog in de overwegingen betrokken zou moeten worden. 

 
• Daarnaast zou het niet uitbreiden van de A28 een zeer belangrijke en doelmatige 

bronmaatregel zijn, omdat dan de geluidsoverlast in de omgeving naar 
verwachting niet toeneemt. Ook deze optie wordt niet overwogen. Deze optie dient 
naar de mening van inspreker alsnog in de overwegingen betrokken te worden. 

 
Antwoord  

Inspreker gaat in op het beperken van de snelheid op de A28. Het uitgevoerde akoestische 
onderzoek vormt geen aanleiding voor het verlagen van de maximumsnelheid. Voor het 
mitigeren van de geluidbelasting als gevolg van de wegverbreding, is de aanleg van 
tweelaags ZOAB doelmatig gebleken. De optie “niet verbreden” van de A28 behoort niet 
tot de mogelijkheden want in de Spoedwet heeft de minister bepaald dat dit project zal 
worden uitgevoerd om de knelpunten op de snelweg op te lossen.  
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Zienswijze 142, ingediend door:                               

 
 
Doggenaar Wonen 
Zuiderinslag 4 
Postbus 25 
3870 CA  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Doggenaar Wonen is gevestigd in Hoevelaken sinds 1969 en houdt zich bezig met 
complete woninginrichting en projectstoffering- en inrichting. Bij het bedrijf werken negen 
medewerkers, hiervan komen zeven personen van buiten de gemeente. Daarnaast heeft 
het bedrijf te maken met zakelijk verkeer en transport, evenals consumentenverkeer. Het 
bedrijf heeft een groot belang bij een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Het bedrijf 
heeft reeds jaren te lijden van de congestie op het knooppunt Hoevelaken en de daardoor 
veroorzaakte congestie op het onderliggende wegennet. Alleen al het voornemen om 
Hoevelaken te amputeren heeft al geleid tot het afhaken van geïnteresseerde bedrijven 
voor vestiging bij of in het onroerend goed van inspreker. 
 
Zienswijze 142 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 143, ingediend door:                               

 
 
Tomassen ICT Services BV 
Drs. W. van Royenstraat 2 
3871 AN  Hoevelaken 
 
 
Inspreker geeft aan dat de belangen van Hoevelaken ontbreken. Hoevelaken gaat een afrit 
missen, dat is onnodig.  
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken.   

Tomassen ICT Services BV is sinds 1990 gevestigd in Hoevelaken en houdt zich bezig met 
automatisering van tekenkamers. Bij het bedrijf werken 19 medewerkers. Daarvan komen 
12 personen van buiten de gemeente. Daarnaast heeft het bedrijf te maken met zakelijk 
verkeer en transport. Het bedrijf heeft groot belang bij een goede aansluiting op het 
hoofdwegennet. Zij heeft reeds jaren te lijden van de congestie op het knooppunt 
Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het onderliggend wegennet. 
 
Zienswijze 143 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 144, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt. Woningen die een hogere 
geluidsbelasting zouden krijgen liggen verspreid door de hele wijk. Voor eenzelfde soort 
woning die er pal naast ligt zou dit niet het geval zijn. Dit is zeer twijfelachtig. 
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk 
(Rustenburg) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het 
leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem. Inspreker wijst erop dat voor zijn woning 
een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. Hiermee wordt zijn woonklimaat 
aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een 
definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat er opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij 
een geringe toename. 
 
Inspreker verzoek het geluidsaspect voor zijn woning de directe omgeving en de wijk nog 
eens kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van 
het geluidscherm) dat zijn woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met 
gebruikmaking van de tekst van de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 
Rustenburg beschikbaar is gesteld. Die is hieronder, in samengevatte vorm, weergegeven. 
Daar waar er in bepaalde mate sprake is van overlap met het hierboven staande eerste 
gedeelte van de zienswijze, wordt verwezen naar de daar gegeven beantwoording.   

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
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Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Zijn 
woning valt onder de woningen waar de minister ontheffing voor wil aanvragen. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van zijn woning. Hierdoor zal inspreker financieel benadeeld worden.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 
Antwoord 

 

Zie antwoord onder 1. 
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 145, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Hogere waarde geluid van invloed op woning inspreker en de wijk 

Rustenburg.  

Inspreker stelt vast dat de te treffen voorzieningen tegen de stijgende geluidsoverlast 
inadequaat zijn waardoor zijn woning alsook de wijk als geheel (nog) meer geluidsoverlast 
kan verwachten. Inspreker vindt minder congestie op de A28 een nastrevenswaardig doel. 
Het woon- en leefklimaat in de aanpalende woonwijk is echter bij de afweging onvoldoende 
afgewogen. Er kan op relatief eenvoudige en goedkope wijze ( i.c. verhoging van de reeds 
bestaande geluidschermen met 1 meter) aan dit bezwaar tegemoet worden gekomen. 
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat in zijn wijk bij 15% van de woningen, 
waaronder die van zijn gezin, een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dat lijdt tot een 
minder aantrekkelijk leefklimaat. 
Voor zijn woning wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd die definitief is. In geval 
van een volgende uitbreiding wordt dan deze hogere nieuwe geluidsbelasting als 
uitgangspunt genomen. Het is dan mogelijk dat opnieuw ontheffing wordt aangevraagd bij 
een beperkte toename. Voor de bewoners die het aangaat is de waarde, en daarmee de 
feitelijke geluidsbelasting, op een nog meer onaanvaardbaar niveau (overlast).  
 
Inspreker verzoekt de gevolgen van de geluidstoename voor zijn woning en overige 
woningen in de wijk nog eens kritisch te bestuderen en noodzakelijke voorzieningen te 
treffen (verhoging van geluidschermen) waardoor zijn woning en de overige woningen in 
de wijk voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met 
gebruikmaking van de tekst van de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 
Rustenburg beschikbaar is gesteld. Die is hieronder, in samengevatte vorm, weergegeven. 
Daar waar er in bepaalde mate sprake is van overlap met het hierboven staande eerste 
gedeelte van de zienswijze, wordt verwezen naar de daar gegeven beantwoording.   

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
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woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Zijn 
woning valt onder de woningen waar de minister ontheffing voor wil aanvragen. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van de woning.   
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 
Antwoord 

 

Zie antwoord onder 1.  
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 146, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van woonwijk.  

Inspreker is inwoner van de wijk Rustenburg en stelt dat er bij het ontwerp-besluit een 
goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve geluidsafscherming van de woning/de 
wijk ontbreekt.  
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat voor de woning een hogere 
geluidswaarde wordt aangevraagd. Hiermee wordt zijn/haar woonklimaat aanwijsbaar 
verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een definitieve. Dit 
betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere geluidbelasting 
en dat het zelfs mogelijk is dat er opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij een geringe 
toename. 
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het 
geluidscherm) dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Zienswijze 147, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt.  
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van het leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk 
Rustenburg, verspreid over de hele wijk, een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is 
van invloed op het leefmilieu van de hele wijk, dus ook van inspreker.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 46 dB bedraagt. 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met 
gebruikmaking van de tekst van de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 
Rustenburg beschikbaar is gesteld. Die is hieronder, in samengevatte vorm, weergegeven. 
Daar waar er in bepaalde mate sprake is van overlap met het hierboven staande eerste 
gedeelte van de zienswijze, wordt verwezen naar de daar gegeven beantwoording.  

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief 
beïnvloed wordt. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor 
ontheffing wordt aangevraagd, maar dus ook (in)direct voor de overige woningen.   
 
Inspreker verzoekt het geluidscherm dusdanig te verhogen en te verlengen waardoor de 
hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 
Antwoord 

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord onder punt 1.  
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Waardevermindering  
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem/haar te informeren over de te verwachten 
overlast gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 148, ingediend door:                               

 
 
Hondensport Centrum ‘t Haartje 
Leeuwendalersplein 3 
3813 LE  Amersfoort 
 
 
1.   Geluidschermen A28 hebben gevolg voor sponsoring Hondencentrum  

Inspreker, vertegenwoordiger van Hondensport Centrum ’t Haartje, geeft aan dat dit is 
gelegen aan de Heiligenbergerweg 203-A te Amersfoort. Dit is komende vanaf het 
klaverblad Hoevelaken richting Utrecht net voorbij het viaduct Leusden.  
 
Inspreker wijst erop dat het belang van sponsoring voor het Hondensport Centrum over 
het hoofd is gezien. Inspreker licht toe dat het terrein langs de snelweg A28 ligt. Het is 
voor een groot gedeelte afhankelijk van sponsoren die reclameborden langs het veld 
hebben staan. Inspreker wijst erop dat er nu geluidsschermen langs de snelweg gaan 
komen, waardoor de reclame-locatie voor de meeste sponsoren oninteressant wordt. 
Inspreker geeft aan dat de vereniging hierdoor jaarlijks circa 10.000 euro aan inkomsten 
zal mislopen. 
 
Antwoord   

Ik bevestig dat het geluidsscherm dat langs de A28 wordt geplaatst inderdaad ter hoogte 
van het hondensportterrein is gelegen. Het plaatsen van het scherm wordt uitgevoerd 
omdat geluidsberekeningen de noodzakelijkheid van plaatsing hebben aangetoond. In de 
huidige situatie kunnen de verkeersdeelnemers op de A28 de reclame-uitingen tot zich 
nemen. Het nieuw te plaatsen scherm beïnvloedt het zicht vanaf de weg op de 
reclameborden op het hondensportterrein.  
 
Rijkswaterstaat heeft het onderwerp meerdere keren aangestipt in haar overleggen met de 
gemeente Amersfoort. Rijkswaterstaat heeft van de gemeente vernomen dat het algemene 
beleid voor sportverenigingen ‘naar binnen gerichte reclame’ (zichtbaarheid vanaf het 
eigen veld) is en ‘niet naar buiten gericht’. De gemeente geeft aan dat de vereniging 
contact kan opnemen met de contract-beheerder van SRO (Sport Recreatie en Onderwijs) 
aangezien de vereniging daar een overeenkomst mee heeft ten aanzien van de gronden. 
In deze overeenkomst zouden afspraken moeten staan over reclame-uitingen. 
 
Inspreker stelt dat er circa 10.000 euro wordt misgelopen aan sponsoring doordat de 
animo afneemt voor het hondenterrein als locatie voor reclameborden. Ik merk op dat 
geen (nadere) onderbouwing is gegeven voor het opgevoerde financiële bedrag. Enkel via 
het noemen van dat bedrag is niet aannemelijk gemaakt dat het Hondensportcentrum 
afhankelijk is van sponsoring.  
 
Ik wijs uw organisatie graag op de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat die 
is opgenomen in het Wegaanpassingsbesluit. Mocht u als inspreker van mening zijn dat er 
sprake is van waardevermindering van uw terrein of dat u anderszins schade ondervindt 
als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of de bijbehorende uitvoerings-besluiten, dan 
kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen. Een verdere toelichting over 
schadevergoeding vindt u in het thematische deel van deze Nota van Antwoord in 
hoofdstuk 4, in de paragraaf Schadevergoeding. 
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Zienswijze 149, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.   Geen afsluiting afrit vanwege bereikbaarheid (hulpdiensten) en mobiliteit 

Inspreker geeft aan dat de belangen van de inwoners van Hoevelaken over het hoofd 
worden gezien. Het belang waarin inspreker wordt geraakt is bereikbaarheid en mobiliteit. 
Aangegeven wordt dat afsluiting een slecht idee is mede gelet op de bereikbaarheid voor 
de hulpdiensten op de snelwegen.  
 
Antwoord 

Inspreker benoemt in zijn zienswijze niet welke afsluiting, maar gezien de thematiek en 
zijn adres is er hier vanuit gegaan dat hij doelt op de gedeeltelijke afsluiting van de 
aansluiting Hoevelaken op de A1. 
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 150, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.   Geen afsluiting van afrit Hoevelaken (A1) 

Inspreker is inwoner van Hoevelaken en wil bezwaar aantekenen tegen het voorgenomen 
afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals wordt 
voorgesteld in het OWAB. Hij is bezitter van een koopwoning en heeft voor Hoevelaken 
gekozen mede vanwege de goede bereikbaarheid. 
 
De alternatieven (via de Hogeweg of Vathorst) om het dorp te bereiken na afsluiting van 
de afritten op de A1 zorgen voor een grote vertraging, mede vanwege de reeds hoge 
belasting van beide wegen en de dagelijkse files die hier nu al staan. Bovendien verbaast 
hem het voorstel tot afsluiting van met name de afrit ten zuiden van de A1 Hoevelaken, 
richting Oost, omdat er bij de bewuste afslag geen filevorming in de spits is noch zich 
onveilige situaties voordoen.  
 
Inspreker is daarom van mening dat het opheffen van de afrit A1 Hoevelaken niet moet 
worden uitgevoerd, omdat het zijn belang, onder meer als weggebruiker en als 
huizenbezitter, zeer schaadt.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 151, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Aanvullend geluidsonderzoek en extra geluidsmaatregelen wijk Rustenburg 

Inspreker is geraakt in haar belang vanwege de eventuele extra geluidsoverlast ten 
gevolge van de uitbreiding van de A28. In de huidige situatie zorgt de A28 dagelijks voor 
veel geluidsoverlast. Bij de uitbreiding dient voldaan te worden aan de minimale 
geluidsnorm; een hogere norm acht inspreker niet acceptabel. Ook als zij in de tuin zit, wil 
zij de A28 niet zien, horen of ruiken. Inspreker betwijfelt of de maatregelen van het 
toepassen van ZOAB bij het handhaven van de huidige hoogte van de schermen voldoende 
is en verzoekt om extra onderzoek te doen voor de wijk Rustenburg.  
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 

2.  Lagere verlichtingsarmaturen 

Inspreker verzoekt om bij aanpassing van de A28 lagere verlichtingsarmaturen toe te 
passen omdat de huidige vanuit haar woning zichtbaar zijn. 
 
Antwoord 

De hoogte van de lichtmasten wordt bepaald op basis van de minimale gemiddelde 
verlichtingssterkte die benodigd is per rijbaan. De onderlinge mastafstand is op deze 
berekening ook van invloed. Echter, deze bepaling van lichtmasthoogte en de onderlinge 
afstand van de lichtmasten wordt niet bepaald in het besluit. De huidige lichtmasten 
komen in ieder geval te vervallen en de aannemer zal nieuwe lichtmasten plaatsen met 
een nader te bepalen hoogte en onderlinge lichtmastafstand. Het is ook niet gezegd dat de 
lichtmasten op dezelfde locatie worden teruggeplaatst. 
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Zienswijze 152, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Onvoldoende geluidsonderzoek, extra geluidsmaatregelen, geen ontheffing 

Inspreker is geraakt in zijn belang vanwege de extra geluidsoverlast ten gevolge van de 
uitbreiding van de A28.  
 
Voor 15% van de woningen in de wijk, waaronder de woning van inspreker, wordt een 
hoger geluidswaarde aangevraagd terwijl een deugdelijk onderzoek waaruit blijkt hoe deze 
woningen effectief afgeschermd kunnen worden naar zijn mening ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing aan 
te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de geluidsschermen met zelfs 
maar 1 meter te verhogen.  
 
Inspreker geeft aan dat zijn woon- en leefklimaat en die van de gehele wijk hierdoor 
verslechteren, hetgeen ook invloed heeft op de waarde van zijn woning.  
Voor het merendeel van de woningen in de wijk geldt dat de geluidbelasting in de 
toekomstige wijk  
 
Bij de uitbreiding dient voldaan te worden aan de minimale geluidsnorm; een hogere norm 
acht inspreker niet acceptabel.  
 
Het gaat hier bovendien niet om een tijdelijke ontheffing van de grenswaarde maar om 
een definitieve. Bij een volgende uitbreiding wordt van deze hogere geluidswaarde 
uitgegaan en zou bovendien opnieuw ontheffing gevraagd kunnen worden.  
 
Inspreker verzoekt dan ook afdoende geluidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het 
geluidsscherm dusdanig te verlengen/verhogen zodat de gehele wijk binnen de 48 dB 
contour valt. De kosten daarvoor blijken minimaal te zijn en wegen op tegen de negatieve 
gevolgen, aldus inspreker.  
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
 

2.  Waardevermindering 
Inspreker brengt naar voren dat zijn/haar woning in waarde vermindert. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen.  
Inspreker verzoekt om de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Inspreker 
denkt dan met name aan de tijdelijke verwijdering van geluidschermen. Hij vraagt zich af 
hoe lang de werkzaamheden gaan duren en verzoekt dan ook om geïnformeerd te worden 
over de verwachte overlast tijdens de werkzaamheden.  
 

Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 

A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 

regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 

nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 

deze en andere nieuwsbrieven. 

 

Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 

(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 

8002 van Rijkswaterstaat. 
 

 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 245 

 

Zienswijze 153, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Ontbreken geluidsonderzoek, extra geluidsmaatregelen  

Inspreker is geraakt in zijn/haar belang vanwege de eventuele extra geluidsoverlast ten 
gevolge van de uitbreiding van de A28. Volgens inspreker ontbreekt een deugdelijk 
onderzoek naar een effectieve geluidsafscherming van zijn/haar woning. Naar de mening 
van inspreker is de geluidsoverlast nu al hoger dan de toegestane grenswaarde. Op dit 
moment is er constant lawaai, zowel dag als nacht waardoor inspreker een slechte 
nachtrust heeft en gezondheidsklachten. In de tuin een gesprek voeren is bovendien niet 
mogelijk. Er moeten effectieve geluidsafschermende maatregelen genomen worden.  
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 

 

2.  Luchtkwaliteit 

Inspreker brengt naar voren dat de uitbreiding een negatief effect heeft op de uitstoot van 
fijn stof. 
 
Antwoord 

Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. 
 
Uit dit luchtonderzoek blijkt dat de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof in het 
studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing, maar dat deze toename niet 
leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide.  
Uit het luchtonderzoek blijkt verder dat de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de 
wegaanpassing, naar verwachting beter is dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de 
monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Een nadere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 
3.  Waardevermindering 
Inspreker brengt naar voren dat zijn/haar woning in waarde vermindert. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 154, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Extra geluidsmaatregelen voor de wijk Liendert/Rustenburg 

Inspreker is geraakt in zijn/haar belang vanwege de eventuele extra geluidsoverlast ten 
gevolge van de uitbreiding van de A28. Inspreker verzoekt om verhoging van de 
geluidsschermen ten behoeve van de wijk Liendert/Rustenburg.  
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
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Zienswijze 155, ingediend door:                               

 
 
Bewonersvereniging Pedagogenbuurt Zeist 
Daltonlaan 1 
3706 TA  Zeist 
 
 

Met belang van bewoners Pedagogenbuurt Zeist is onvoldoende rekening 

gehouden in het plan voor A28-verbreding. Verzoek wijziging van plan.  

Inspreker meldt dat er in het ontwerpbesluit niet altijd met de juiste getallen wordt 
gerekend, en er worden selectief voor RWS gunstige getallen en methoden gehanteerd. 
Het belang van de direct omwonenden is onvoldoende belicht; vooral gezondheidsrisico’s 
middels fijn stof en externe veiligheid zijn onvoldoende belicht. De omwonenden worden 
geraakt in hun belang omdat ze binnen 50 meter van de A28 wonen en de plannen 
schaden de gezondheid en veiligheid van inspreker, het gezin en de buurtbewoners. 
Inspreker geeft aan dat, indien de plannen niet worden gewijzigd, zij de stap naar de Raad 
van State –zoals reeds eerder gedaan- niet zullen schuwen. 
 
Antwoord 

Bewonersvereniging Pedagogenbuurt maakt hierboven een opmaat naar de verdere 
inhoudelijke zienswijze, deze wordt gedetailleerd beantwoord in punt 1 tot en met 10. Ze 
geeft een aankondiging over een mogelijke stap richting de Raad van State indien geen 
wijziging plaatsvindt van de plannen. De bewonersvereniging en RWS hebben in 2011 en 
2012 overleg gevoerd over de beelden die leven bij de bewoners in de Pedagogenbuurt.  
 
 

1.   Samenvatting van de inspraak Pedagogenbuurt 
Bewonersvereniging Pedagogenbuurt Zeist is zeer bezorgd over ontwikkelingen rond de 
A28. 32% verkeersgroei op 50 meter van je huis is een zeer onwenselijke situatie. Deze 
uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen vóórdat de verbreding in 
gebruik wordt genomen. In de optiek van de bewonersvereniging moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan om de uitbreiding überhaupt te mogen realiseren. De 
oorzaken hiervoor zijn:  

1. De bewonersvereniging vindt een stijging van het groepsrisico onacceptabel. De 
groepsrisicoverklaring die RWS heeft afgegeven gaat onvoldoende in op de 
bezwaren van de VRU en legt het risico volledig bij gemeente en burgers; 

2. De bewonersvereniging vindt de stijging van de fijnstofbelasting onacceptabel en 
zeer zorgelijk voor het toekomstig welzijn van diegenen die zo dicht bij het tracé 
wonen en werken. De groei zal vooral uit het uiterst schadelijke PM2,5 bestaan 
zoals PAK’s en andere koolwaterstof-fracties, alsmede bandenstof, qua 
schadelijkheid veel ernstiger dan zeezout en bodemstof; 

3. De versmalling bij de Bak van Vollenhove zal de verkeersveiligheid negatief 
beïnvloeden. Dat is niet acceptabel; 

4. RWS verschuilt zich achter leemten in kennis. De vereniging vindt dat, indien er 
negatieve afwijkingen op de aannames worden geconstateerd, er nu een 
toezegging van de zijde van RWS moet komen om de berekeningen van verkeer, 
fijnstof en veiligheid opnieuw te laten uitvoeren. Dit kan eventueel resulteren in 
sluiting van de extra rijbanen. 
 

Gezien deze bezwaren is de bewonersvereniging van mening dat bovenstaande problemen 
kunnen worden opgelost door: 

1. Het traject maximaal 80 km/h te maken; 
2. Wat gekoppeld moet worden aan een permanente trajectcontrole om ervoor te 

zorgen dat de aannames voor verkeer, fijnstof en veiligheid niet te erg worden 
overschreden; 

3. De schermhoogte tussen de Bak van Vollenhove en de Luifel 8 meter maken, 
conform het voorstel van het Herman Jordan college, ondersteund door de GGD 
Midden Nederland en de Milieudienst Zuidoost Utrecht; 

4. Additioneel groenblijvers planten om zoveel mogelijk fijnstof af te vangen; 
5. Woningen voorzien van fijnstoffilters om het binnenklimaat te beschermen. 
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Antwoord 

De inhoudelijke beantwoording van punt 1 geschiedt in de onderstaande reacties 2 tot en 
met 10. 
 
2. Ligging Pedagogenbuurt Zeist t.o.v. de A28 

Rond 1970 zijn in de grondstrook tussen de flats van Vollenhove en de huidige A28 
ongeveer 225 woningen gebouwd (vrijwel 100% koopwoningen). Deze woningen liggen 
aan de Comeniuslaan, Fröbellaan, Daltonlaan, Jan Ligthartplein, Montessorilaan, Laan van 
Vollenhove en Zamenhoflaan in Zeist-Noord. Deze woningen liggen zeer dicht bij de A28, 
vele woningen liggen minder dan 50 meter van de betrokken rijbanen verwijderd. De 
bewoners -uitgezonderd de tijd die op school of werk wordt verbleven- zijn dus zo’n 130 
uur per week aan geluid, fijnstof en andere risico’s blootgesteld. 
 
Antwoord 

Voor de beantwoording wordt verwezen naar hetgeen vermeld staat onder punt 4 (geluid), 
punt 5 (fijnstof) en overige punten. 
 
3. Uitgangspunten verkeer 

• Op pagina 14 MER wordt gesteld dat de groei van het verkeer op de A28 alleen van 
het onderliggend wegennet komt. Op pagina 60 MER wordt duidelijk dat de 
verwachte stijging 32% is. Dit is niet alleen uit het onderliggend wegennet.  

• Op pagina 61 MER wordt duidelijk dat er nog steeds file zal zijn ter hoogte van de 
huizen. Dit zal nog steeds nadelige gevolgen hebben voor vooral het fijnstof. RWS 
stelt dat de bewoners ervan profiteren dat rijdende voertuigen minder uitstoten 
dan stilstaande voertuigen, maar het gevolg van de verbreding is dus dat er alleen 
maar meer voertuigen stilstaan; 

• Op pagina 150 MER wordt gesteld dat het verkeer licht groeit. 32% is geen lichte 
groei. 

 
Antwoord  

Hieronder wordt ingegaan op de specifieke verwijzingen die inspreker maakt naar het MER. 
Voor het opstellen van het Wegaanpassingsbesluit zijn echter nieuwe 
verkeersberekeningen uitgevoerd. De uitkomsten hiervan en de verschillen ten opzichte 
van het MER zijn beschreven in de ‘Notitie actualiteit MER’, die als bijlage 5 bij de 
Toelichting op het Wegaanpassingsbesluit is gevoegd.  
 

Op pagina 14 van het MER staat dat er na de verbreding van de A28 verkeer verplaatst 
van het onderliggend wegennet naar het hoofdwegennet. Er wordt niet gesteld dat dit de 
enige reden is voor de verkeerstoename, maar dit is één van de verklaringen voor de groei 
van het verkeer. De mobiliteitsgroei naar 2020 neemt ook toe door onder meer ruimtelijke 
ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en toename autobezit. Naast de algemene 
mobiliteitsgroei en de herverdeling van het verkeer tussen het onderliggend wegennet en 
het hoofdwegennet, speelt ook de herverdeling van het verkeer op het netwerk van 
autosnelwegen tussen Utrecht en Amersfoort een rol. In dit kader gaat het vooral om de 
driehoek A27-A1, dat een alternatieve route vormt tussen Utrecht en Amersfoort, en in 
mindere mate om de A12.  

Op pagina 60 staat de verkeersprognose voor 2020 op het wegvak de Uithof–Den Dolder 
vermeld. De genoemde groei van 32% is ten opzichte van de autonome situatie. Deze 
groei is het saldo van de hiervoor genoemde aspecten. In de Notitie actualiteit MER wordt 
genoemd dat de groei van verkeer op basis van de nieuw uitgevoerde berekeningen van 
128.000 naar 162.500 gaat op het wegvak tussen De Uithof en Den Dolder, dit komt 
overeen met ongeveer 29%. 

 

Op pagina 61 MER is voor zowel voor de ochtend- als de avondspits een overzicht gegeven 

van de I/C-waarden in de referentiesituatie en de projectsituatie, voor het beschrijven van 

de afwikkeling van verkeer.  

Uit de nieuwe verkeersberekeningen blijkt dat de afwikkelsnelheid in de projectsituatie 

hoger is dan in de referentiesituatie. De doorstroming na aanpassing van de A28 verbetert 

ten opzichte van de referentiesituatie. Ter hoogte van Zeist is alleen op het traject van de 

huidige spitsstrook de afwikkelsnelheid in de ochtendspits in de projectsituatie iets 

verlaagd (50-80 km/uur). Zie ook de Notitie actualiteit MER. 
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Op pagina 150 MER wordt in paragraaf 7.2 ingegaan op de Gevolgen van de 
capaciteitsgroei van de A28. De onder het kopje Milieueffecten genoemde kwalificatie 
’Hierdoor groeit het personenverkeer licht’ had het woord ‘licht’ beter weggelaten kunnen 
worden. 
 
Voor een antwoord op hetgeen inspreker stelt over fijnstof, wordt verwezen naar punt 5.  
 
4.   Geluid  

• Op pagina 18 OWAB wordt opgemerkt dat er geluidsschermen van 2 meter hoogte 
worden geplaatst op de wal bij het Herman Jordan lyceum en op de Luifel. De 
vereniging zal erop toezien dat deze hoogten daadwerkelijk worden gehaald. Bij 
afwijkingen zal zij openstelling van de extra rijbaan/rijbanen tegenhouden. 

• Het Herman Jordan lyceum heeft voorgesteld een scherm van 8 meter hoogte op 
te trekken. De bewonersvereniging ondersteunt dit voorstel; 

• Pagina 25 van het Akoestisch onderzoek: waarom worden hier lagere waarden van 
134.000 voertuigbewegingen in 2022 genoemd n plaats van de gebruikelijke 
142.500 voertuigbewegingen in 2020? 

 
Antwoord 

Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbeperkende 
voorzieningen ter hoogte van het Lyceumkwartier ongewijzigd zijn ten opzichte van het 
OWAB. 
 
Bij de beantwoording van zienswijze 191 is nader onderbouwd dat een scherm van 8 
meter ter hoogte van het Herman Jordanlyceum niet doelmatig is: de reducties die 
daarmee bereikt kunnen worden wegen niet op tegen de kosten voor een dergelijk scherm. 
 
In pagina 25 van het akoestisch onderzoek bij het OWAB wordt voor het wegvak Uithof - 
Den Dolder een intensiteit van 134.308 motorvoertuigen per etmaal in 2023 genoemd. Het 
is niet duidelijk waarom inspreker beweert dat op dit wegvak ‘de gebruikelijke 142.500 
voertuigbewegingen in 2020’ zouden moeten rijden. 
 
Mogelijk worden hier de gegevens uit het verkeersmodel, die gebaseerd zijn op 
werkdaggemiddelden, vergeleken met de gegevens uit het geluidmodel, die zoals wettelijk 
zijn voorgeschreven zijn gebaseerd op weekdaggegevens. Aangezien daar de dagen in het 
weekend worden meegerekend bij het gemiddelde, vallen deze lager uit dan de 
verkeerscijfers.  
 
 
5.   Fijnstof 

• Pagina 32 van het Luchtrapport stelt dat er een daling is met de huidige situatie, 
maar dit wordt nergens onderbouwd; 

• De stijging in de belasting van fijnstof zal van een zeer ongunstige soort zijn: deels 
PAK’s, deels onverbrande koolwaterstoffen, etc. Er wordt niet ingegaan op de 
schadelijkheid van deze fracties ten opzichte van het relatief onschuldige zeezout, 
bodemstof, etc.  

 
Antwoord 

Op pagina 32 van het deelrapport lucht is aangegeven dat de totale emissies stikstofoxiden 
(NOX) en fijn stof (PM10) in zowel de referentiesituatie als de projectsituatie lager zijn dan 
in de huidige situatie. 

In het deelrapport zijn geen gegevens opgenomen voor de omvang van de emissies NOX 
en PM10 in de huidige situatie. De inspreker merkt daarom terecht op dat een 
onderbouwing voor de afname van de emissies ontbreekt. Uit de emissiefactoren NOX en 
PM10 voor het wegverkeer die jaarlijks worden bepaald door TNO en het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de gemiddelde emissies NOX per gereden kilometer door 
een personenauto tussen 2011 en 2020 zullen dalen met 50-60% en voor een vrachtauto 
met 60-70%. De gemiddelde emissies PM10 per gereden kilometer door een personenauto 
dalen in deze periode met ongeveer 50% en voor een vrachtauto met ongeveer 30% (zie 
ook www.rijksoverheid.nl/luchtkwaliteit). 

Rekening houdend met de verwachte groei van het verkeer in deze periode, zullen de 
totale emissies NOX naar verwachting per saldo afnemen. Voor PM10 is het aannemelijk dat 
per saldo ook sprake zal zijn van een afname. Deze afname is minder sterk dan voor NOX. 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 250 

 

De afname van de emissies blijkt ook uit de resultaten van de monitoring van het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) waarin het project A28 is 
opgenomen. Uit de monitoring blijkt dat de concentratiebijdragen van het wegverkeer 
afnemen in de periode tot 2020, ondanks de verwachte toename van het verkeer. 

Een nadere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 

 

In het deelrapport lucht is niet ingegaan op oorsprong, grootte en chemische samenstelling 
van het fijn stof. Omdat in de praktijk het beleid gericht is op het bestrijden van de 
uitstoot van alle deeltjes die deel uitmaken van PM10, is in het MER luchtonderzoek alleen 
gekeken naar de effecten van de wegaanpassing op de emissies en concentraties PM10.  

 
6.   Externe veiligheid: Groepsrisico 

• 6.1:Op pagina 21 en 115 MER wordt onjuist gesteld dat het Groepsrisico niet 
toeneemt, en er geen verantwoording nodig is. Deze neemt wel degelijk toe en een 
verantwoording blijkt dan ook nodig; 

• 6.2: Pagina 24 Externe veiligheid. Bewoners wonen binnen alle 1% 
letaliteitsafstanden en de PR10-7 contour 

• 6.3: Pagina 27 Externe veiligheid. Het is bijzonder dat kennelijk hoe westelijker, 
hoe minder van vooral de gevaarlijkste stoffen worden vervoerd; 

• 6.4: Begrijpt inspreker het goed dat de registratie van één week meten in 2006 als 
maatgevend wordt gebruikt? RWS stelt dat voor lucht en geluid niet wordt 
gemeten, maar gemodelleerd, maar vervolgens voorspelt RWS het gevaarlijk 
verkeer door 1 week in 2006 te extrapoleren naar 2020? Inspreker stelt voor dat 
RWS meer metingen gaat doen van gevaarlijk vervoer, geluid en fijnstof. 

• 6.5: Pagina 34 Externe Veiligheid is onjuist. Het hoogste groepsrisico ligt niet bij 
de Componistenbuurt maar bij Vollenhove 

• 6.6: Op pagina 78 Externe Veiligheid geeft de VRU aan dat belangrijk zijn: 
- Bereikbaarheid. Deze is ter hoogte van de luifel slecht. Opritten zijn kilometers 

weg. Er zijn geen alternatieve routes. 
- Bluswater. Dit kan niet worden aangevoerd vanuit Noord of Zuid, dus zal er 

direct een bluswatertekort zijn. 
- Calamiteitenplan op maat. De VRU stelt dat dit belangrijk is, maar RWS gaat 

hier volledig aan voorbij. 
- Luifel/plasbrand. In het plan wordt er van uitgegaan dat bij een plasbrand de 

vloeistof zich zal verplaatsen naar een grindkoffer in het bos achter de luifel, 
waar op 50 meter afstand woningen staan. 

 
Inspreker meent dat RWS volledig voorbij gaat aan alle door de VRU gestelde 
voorwaarden. Groei van het groepsrisico is hiermee voor de Bewonersvereniging 
onacceptabel. 
 

Antwoord 
6.1: Het klopt dat op pagina 21 en 115 MER onjuist wordt gesteld dat het groepsrisico niet 
toeneemt, en er geen verantwoording nodig is. In het externe veiligheidsrapport op pagina 
9 in de samenvatting en pagina 44 bij de conclusies wordt aangegeven dat het 
groepsrisico gering toeneemt en dat een groepsrisicoverantwoording nodig is. Deze is als 
bijlage F bij het externe veiligheidsrapport opgenomen. 
 
6.2: De norm voor het plaatsgebonden risico is de PR10-6 contour. Bewoners wonen niet 
binnen deze PR10-6 contour. De 1% letaliteitsafstanden per stoftype geeft aan hoe groot 
het onderzoeksgebied moet zijn. Bekeken wordt welke stoffen over de weg worden 
vervoerd en de stof met de hoogste letaliteitsafstand bepaalt de grote van het 
onderzoeksgebied. De grootste 1% letaliteitsafstand van de stoffen die over de 
beschouwde wegvakken wordt vervoerd betreft de stofcategorie LT2; 950 meter tot de as 
van de weg. Er kan van deze eis worden afgeweken indien wordt aangetoond dat de 
bebouwing vanaf 325 meter geen bijdrage levert aan de omvang van het groepsrisico. De 
invloed van de bebouwing van 325 meter tot 950 meter vanaf de weg is nader onderzocht 
in bijlage B. De bebouwing is langs een wegvak tot 325 respectievelijk 950 meter vanaf de 
weg ingetekend. Daarbij is gekozen voor het wegvak wat zowel vervoer van toxische 
stoffen als bebouwing tussen de 325 en 950 meter kent. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
bebouwing tussen de 325 en 950 meter geen bijdrage levert aan de omvang van het 
groepsrisico. 
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6.3: Uit het rapport externe veiligheid kan niet de stelling worden bevestigd dat “hoe 
westelijker, hoe minder van vooral de gevaarlijkste stoffen worden vervoerd”. De 
bepalende stoffen zijn namelijk stofcategorie GF3 (LPG) en LT2 (hoogste 1% 
letaliteitsafstand). De wegvakvolgorde van west naar oost is U83-U3-U2-U82 met resp. 
4482-4685-4390-4541 aantal GF3 transporten per jaar  en resp. 165-302-357-156 aantal 
LT2 transporten per jaar. Uit deze reeksen is geen consequente toename te zien van west 
naar oost. 
 
6.4: Het klopt dat de registratie van één week continu tellen in 2006 als maatgevend 
wordt gebruikt voor de huidige situatie. Voor het toekomstjaar 2020 worden 
groeiprognoses gebruikt. Het blijkt namelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen niet 
evenredig toeneemt met het vrachtverkeer maar dat andere factoren bepalen of vervoer 
van gevaarlijke stoffen toeneemt. De totstandkoming van deze groeiprognoses wordt 
uitgelegd in het rapport “Toekomstverkenning van het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
2007”. Het aantal vervoerstransporten van gevaarlijke stoffen verandert niet jaarlijks sterk 
waardoor het voldoende is dat eens in de 5 jaar tellingen worden verricht. Bij specifiek 
nieuwe wegen en wijziging van routering van vervoer van gevaarlijke stoffen worden wel 
prognoses gedaan en gecontroleerd met nieuwe tellingen. Voor rijkswegen met veel 
vervoer is statistisch 1 week continu tellen voldoende. Voor gemeentelijke wegen met 
minder vervoer worden vaak 2 weken geteld.   
 
6.5: Pagina 34 Externe Veiligheid is onjuist. Het hoogste groepsrisico ligt niet bij de 
Componistenbuurt maar bij Vollenhove. Het klopt dat de ligging van het hoogste 
groepsrisico per kilometer bij Vollenhove ligt. De tekst in het tekstvak bij de pijl in de 
figuur 5.2 is correct.  Maar de tekst boven de figuur zal aangepast worden door het woord 
‘’Componistenbuurt” te vervangen door “Vollenhove”.  

 
6.6: Op pagina 78 Externe Veiligheid geeft de VRU aan dat de volgende aspecten 
belangrijk zijn. De door VRU gestelde aspecten zijn echter geen voorwaarden maar een 
advies op de groepsrisico verantwoording. RWS kan onderbouwd afwijken van de wensen 
van het VRU. De geringe groei van het groepsrisico is hiermee acceptabel. 
 
- Bereikbaarheid  
Op de zuidbaan is het ter hoogte van de Vollenhove tunnel bij Zeist (locatie km 4,30 tot 
km 4,99) niet mogelijk om het bestaande asfalt te verbreden. Hier worden de rijstroken 
iets versmald, zodat er naast 3 rijstroken ook een vluchtstrook aangebracht kan worden. 
Ook ter hoogte van de luifel blijft dus een vluchtstrook aanwezig.  
 
- Bluswatervoorziening 
Het feit dat het groepsrisico laag is en ruim onder de oriënterende waarde ligt geeft geen 
aanleiding om hier lokaal extra bluswatervoorzieningen aan te gaan leggen.  
 
- Calamiteitenplan op maat  
De wegaanpassing levert vanuit het oogpunt van Incident Management geen bijzondere 
situatie op. De vluchtstrook blijft bijna overal normaal beschikbaar, zodat ten gevolge van 
het gebruik van de extra rijstrook geen verslechtering kan optreden van de aanrijdtijden 
van de hulpdiensten. De vluchtstrook en de rijbaan zijn voor de brandweer geschikt als 
opstelplaats. Het Incident Management vindt ook na in gebruik name van de extra 
rijstrook plaats op basis van het vigerende calamiteitenplan “Calamiteitenplan 
hoofdwegennet regio Utrecht” van Rijkswaterstaat Utrecht uit maart 2008. Een extra 
calamiteitenplan op maat is niet noodzakelijk. 
 
- Luifel/plasbrand  
Het klopt dat er in het plan van wordt uitgegaan dat bij een plasbrand de vloeistof zich zal 
verplaatsen naar een grindkoffer in het bos achter de luifel, waar op  enige afstand 
woningen staan. In de grindstrook kan de benzine worden opgevangen en indien nodig 
weer worden gereinigd. Hierdoor zal er geen gevaar zijn voor de woningen. 

 
7.   Verkeersveiligheid 

• 7.1: Op pag. 9 OWAB wordt duidelijk dat in de Bak van Vollenhove de rijbanen 
worden versmald tot 3.15 m. Op deze locatie naast het Herman Jordan lyceum 
(waar de kinderen naar school gaan) lijkt dit inspreker een ongepaste aanpassing. 
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Als het profiel onvoldoende is om het verkeer te ondersteunen moet deze 
aanpassing niet worden gemaakt 

• 7.2: Pagina 9 VV noemt een stijging met 30% van ernstige ongevallen op het 
onderzoekstraject geen neutraal effect, vooral daar waar een daling van 5% als 
zeer gunstig wordt beoordeeld; 

• 7.3: Op dezelfde pagina wordt gesteld dat de stijging van 7 naar 9 ernstige 
ongevallen 1 ongeval is. Dat is niet correct. 

• 7.4: Op pagina 37 blijkt dat er een referentierisicocijfer (0,0139) bestaat voor 2*3 
binnen het invloedsgebied. De intensiteitsklasse stijgt, maar toch wordt dat om 
onwetenschappelijke gronden genegeerd, om een veel gunstiger referentierisico te 
misbruiken. Inspreker vindt dat de berekeningen met het juiste 
referentierisicocijfer (0,0139) moet worden herhaald. Dan stijgt het aantal ernstige 
ongevallen van 6,5 naar 12,7. Dat is meer dan een verdubbeling, en een duidelijk 
ongunstig effect. 

• 7.5: In bijlage D is het referentierisicocijfer 0,0135 in plaats van 0,0139. Welk 
getal moet inspreker geloven? 

• 7.6: Pagina 9 Projectspecifieke afweging. De overgang tussen de 100 en 120 km/h 
zone ligt, net als in de huidige situatie, onder de luifel bij Zeist. Snelhiedswissel 
onder de luifel is onveilig, en zou verplaatst moeten worden tot oostelijk van Zeist. 

• 7.7: Pagina 17 Projectspecifieke afweging. Het 100 km/h regime dat nodig is in 
verband met de versmalde rijbanen moet worden gehandhaafd. De 
bewonersvereniging vindt dat dit door trajectcontrole moet worden gehandhaafd. 

 
Antwoord 
 
7.1 
Het is correct dat de rijstroken in de bakconstructie van de Vollenhovetunnel tussen km 
4,30 en km 4,99, zowel op de noordbaan als de zuidbaan, versmald worden uitgevoerd. 
Zoals is opgenomen in het Ontwerp-wegaanpassingbesluit A28 Utrecht–Amersfoort in tabel 
1.1 en 1.9, alsmede in bijlage 6 van de toelichting van het genoemde ontwerp-besluit, 
Projectspecifieke afwegingsnotitie verkeersveiligheid, bedraagt de rechterrijstrook 3,35 
meter, de middelste rijstrook 3,40 meter en de linkerrijstrook 3,15 meter. De vluchtstrook 
bedraagt 3,30 meter.  
 
Indien conform de European Agreement on Main International Traffic Arteries, de 
internationale wetgeving, een rijstrookbreedte van 3,50 meter wordt toegepast in de 
bakconstructie van de Vollenhovetunnel is geen ruimte voor een volledige vluchtstrook 
aanwezig. De resterende ruimte voor de vluchtstrook bedraagt dan ca. 2,50 meter. Vanuit 
verkeersveiligheidsoogpunt is de afwezigheid van volwaardig brede vluchtstroken op deze 
locatie niet acceptabel.  
 
Gezien het hoge percentage vrachtverkeer op de A28 levert een onvolwaardige 
vluchtstrook een schijnveiligheid op. Een vrachtwagen heeft een maatgevende breedte van 
2,60 meter, waardoor het voertuig gedeeltelijk op rijstrook 3, de meest rechter rijstrook, 
zal staan. Voor personenauto’s is een dergelijke breedte misschien voldoende om het 
voertuig geheel op de vluchtstrook te positioneren, echter niet om het voertuig te verlaten. 
Indien voertuigen gebruik moeten maken van een niet volwaardige vluchtstrook, ontstaat 
een verhoogd risico op ongevallen. Om een volwaardige vluchtstrook te creëren, is de 
maatvoering van de rijstrookbreedten aangehouden, zoals ook wordt toegepast op 
wegvakken met een maximumsnelheid van 100 km/uur waarbij sprake is van een 
benuttingsstrook. Bij dit profiel van strookbreedten blijft de verkeersveiligheid 
gewaarborgd. In de balans tussen een profiel met drie rijstroken van 3,50 meter zonder 
volwaardige vluchtstrook en een profiel met versmalde rijstroken met een volwaardige 
vluchtstrook, heeft vanuit verkeersveiligheidsoogpunt het profiel met de volwaardige 
vluchtstrook prioriteit.  
 
7.2 t/m 7.5  
De rapportage is aangepast vanwege de wijziging in verkeerscijfers door het toepassen 
van het verkeersmodel NRM 2011. In de Notitie actualiteit MER, die als bijlage 5 onderdeel 
uitmaakt van de Toelichting op het WAB, zijn aanpassingen beschreven.   
 
7.6  
De beëindiging van de maximumsnelheid van 100 km/uur op de rijbaan richting 
Amersfoort ter hoogte van km 5,81 wijzigt inderdaad niet als gevolg van het Ontwerp-
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aanpassingsbesluit A28 Utrecht - Amersfoort en is daarmee op dezelfde locatie 
gepositioneerd als in de huidige situatie. De overgang vindt niet plaats op een wegvak 
waarbij relatief veel turbulentie ontstaat en is daarnaast gelegen op een rechtstand. In de 
huidige situatie wordt deze locatie niet gekenmerkt door een grote verkeersonveiligheid. 
Een wijziging op de locatie van de snelheidsovergang van twee rijstroken in de huidige 
situatie naar 3 rijstroken, heeft geen grotere verkeersonveiligheid tot gevolg. 
 
7.7:  
Trajectcontrole maakt geen onderdeel uit van de maatregel. 
 
 

8.   Sociale aspecten 

Op pagina 68 OWAB wordt eraan voorbij gegaan dat er ook visuele hinder zal zijn van de 2 
meter opbouw op de Luifel. Inspreker neemt aan dat deze opbouw dezelfde hoek gaat 
krijgen als de huidige overkapping, dus visueel als een verlengstuk kan worden gezien van 
de huidige overkapping en niet als een rechtop staande constructie. 
 
Antwoord 

Op de Luifel bij Zeist komt een schuine transparante ophoging van 2 meter, waarmee 
visuele hinder voor omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het 
uitvoeringsbesluit (vergunning), dat hoort bij het WAB, is een tekening hiervan 
bijgevoegd.  
 

 

9.  Leemten 

Op pagina 27 MER wordt een uitzondering voor Leemten in kennis genomen. Inspreker 
begrijpt dit punt maar eist andersom ook dat, indien blijkt dat er afwijkingen in 
verkeersstromen, uitstoot en/of geluid optreden, berekeningen opnieuw moeten worden 
uitgevoerd en indien uitkomsten hiervan daarvoor aanleiding geven de verbreding 
ongedaan moet worden gemaakt. 
 
Antwoord 

De minister is bij het opstellen van het MER, dat ondersteunend is bij het te nemen 
wegaanpassingsbesluit, gebonden aan wet- en regelgeving en vastgestelde rekenmethodes 
en modellen die daaruit voortvloeien. Bij berekeningen voor het aspect geluid wordt vanuit 
voornoemde kaders bijvoorbeeld al 10 jaar vooruit gekeken na opening van de weg. Naast 
de overige thema’s bevat het hoofdrapport MER voor de thema’s verkeer, lucht en geluid 
de vertaling van berekeningen uit onderzoeksrapporten die onder de reikwijdte van de 
recente kaders tot stand zijn gebracht. Maar het blijft een gegeven dat modellen een 
abstracte weergave zijn van de werkelijkheid.  
 
10.  Individuele punten 

 
Kunstwerk Bak van Vollenhove 

Op pagina 15 OWAB wordt de aanpassing aan het kunstwerk “Bak van Vollenhove” niet 
genoemd. Deze zal moeten worden genoemd. 
 
Antwoord 

In verband met groot onderhoud is een aantal werkzaamheden, waaronder 
onderhoudswerkzaamheden en voorbereiding van de verbreding van kunstwerken, al 
uitgevoerd. Voor de werkzaamheden aan de bak van Vollenhove, wat inhield dat er aan 
weerszijden een betonnen rand is gesloopt, is separaat van het Wegaanpassingsbesluit 
een omgevingsvergunning voor sloop verleend door gemeente Zeist. Deze werkzaamheden 
worden daarom niet opgenomen in het Wegaanpassingsbesluit.   
 
Afwijkingen ten opzichte van de ligging huizen 

Op pagina 21 OWAB worden afwijkingen toegestaan. Gezien de ligging zo dicht bij de 
huizen en zo dicht onder de overkapping keurt inspreker die af. 2 meter dichter onder de 
overkapping of 1 meter minder doorrijhoogte is onacceptabel en zal door inspreker dan 
ook juridisch worden aangevochten. 
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Antwoord 

Inspreker doelt op de uitmeet- en flexibiliteitsbepaling die is opgenomen in het (O)WAB. 
Dit is een streng geclausuleerde bepaling. Deze bepaling kan alleen worden toegepast 
onder de voorwaarden die in dat artikel opgesomd staan.  
 
Informatieverstrekking 

Inspreker is van mening dat de opmerking op pagina 35 van het OWAB over 
informatieverstrekking feitelijk onjuist is. Hinderlijke werkzaamheden vinden plaats zonder 
informatie vooraf, zoals RWS onlangs per brief ook liet weten. Het OWAB is dan ook 
hiermee feitelijk onjuist. 
 
Antwoord 
Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Over 
afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de A28.  
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 156, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Onvoldoende geluidsonderzoek, extra geluidsmaatregelen, geen ontheffing 

Inspreker is geraakt in zijn/haar belang vanwege de extra geluidsoverlast ten gevolge van 
de uitbreiding van de A28. Voor 15% van de woningen in de wijk, waaronder de woning 
van inspreker wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd terwijl een deugdelijk 
onderzoek waaruit blijkt hoe deze woningen effectief afgeschermd kunnen worden naar 
zijn mening ontbreekt. Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt 
besloten een ontheffing aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen.  
 
Inspreker geeft aan dat zijn woon- en leefklimaat en die van de gehele wijk hierdoor 
verslechtert, hetgeen ook invloed heeft op de waarde van zijn woning. Bij de uitbreiding 
dient voldaan te worden aan de minimale geluidsnorm; een hogere norm acht inspreker 
niet acceptabel. Inspreker verzoekt dan ook afdoende geluidsmaatregelen te treffen, 
bijvoorbeeld door het geluidsscherm dusdanig te verlengen/verhogen zodat de gehele wijk 
binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvoor blijken minimaal te zijn en wegen op 
tegen de negatieve gevolgen, aldus inspreker.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
 
2.  Waardevermindering 
Inspreker brengt naar voren dat zijn/haar woning in waarde vermindert. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 
Tijdelijke verwijdering schermen. 
Inspreker verzoekt om de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Inspreker 
denkt dan met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Hij vraagt zich 
af hoe lang de werkzaamheden gaan duren en verzoekt dan ook om geïnformeerd te 
worden over de verwachte overlast tijdens de werkzaamheden.  
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 256 

 

 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 157, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Plaatsing van een geluidwal ter hoogte van de wijk 

Het lijkt inspreker verre van wenselijk dat de geluidsoverlast (die momenteel al in de wijk 
ervaren wordt door het verkeer op de A28) verergert. Naast geluiddempend asfalt lijkt het 
inspreker ook noodzakelijk bij de snelweg ter hoogte van de wijk een geluidswal te 
plaatsen. (Zoals ook al aan de overzijde van de weg is gebeurd voor een paar woningen 
aan de Dodeweg). Dit neemt ook de geluidsoverlast van het gemotoriseerde verkeer zelf 
weg en lijkt niet meer dan logisch gezien het feit dat een hele wijk zo dicht aan de snelweg 
ligt en tevens veel ongunstiger ligt ten aanzien van de windrichting (zuid/west).  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 55 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat tweelaags ZOAB doelmatig is tot km. 15.865, dat is ten opzichte van het 
OWAB een uitbreiding van 635 meter. Het verder doortrekken van tweelaags ZOAB 
richting Soesterberg is niet doelmatig. 
 
In de afweging van de doelmatigheid van een extra scherm, waar de inspreker om vraagt, 
wordt een afweging gemaakt tussen het bereikte effect en de kosten van de maatregelen. 
Daarbij tellen alleen de woningen mee die nog een overschrijding van de grenswaarde 
hebben, hier zijn dat er 38. Vanwege de afstand van de woningen tot de A28, is voor een 
effectieve geluidbeperking een lang scherm noodzakelijk. De kosten voor een dergelijke 
maatregel wegen niet op tegen het bereikte effect bij deze woningen. 
 
2.   Doortrekken tweelaags ZOAB op de A28 tussen Maarn en Soesterberg 

vermindert geluid op woonwijk Leusderkwartier  

Inspreker geeft aan dat er voor de wijk waar hij woont (Leusderkwartier, cluster 22), na 
de verbreding van de A28 grotendeels een hogere geluidsbelasting gaat gelden. Voor 
enkele woningen wordt de geluidsbelasting hoger dan de in de Wet geluidhinder gestelde 
grenswaarde van 48 dB. 
 
De wijk is een van de weinige wijken waarvoor na verbreding grotendeels een hogere 
geluidsbelasting gaat gelden. De meeste andere wijken, zowel in Amersfoort als in andere 
plaatsen langs de A28, gaan erop vooruit of blijven qua geluidsbelasting gelijk. Dit heeft er 
onder andere mee te maken dat RWS op een groot deel van de verbrede A28 dubbellaags 
ZOAB legt. 
 
RWS kiest ervoor geen tweelaags ZOAB te leggen tussen de afritten Maarn en 
Soesterberg. Volgens de berekeningen van RWS wegen voor dit deel van de A28 de kosten 
van tweelaags ZOAB niet op tegen de geluidsreductie voor omwonenden. In tabel 6.23 van 
het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek staat: tweelaags ZOAB is doelmatig tot 
km 16,50, maar niet tot km 16,40. Volgens inspreker heeft hiermee te maken dat er na 
16,50 km een geluidscherm aan de noordzijde van de A28 staat. 
 
In de bepaling van de doelmatigheid van het tweelaags ZOAB is niet meegenomen dat dit 
geluidscherm na circa 400 meter westwaarts (bij het viaduct van de N227 richting Maarn) 
ophoudt. Daarna heeft het geluid weer vrij spel. 
 
Inspreker vraagt het tracé met tweelaags ZOAB vanaf de afrit Maarn in westelijke richting 
te verlengen. De argumenten zijn: 

1. RWS legt voor de wijk minder tweelaags ZOAB aan dan gebudgetteerd is. In tabel 
6.21 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek staat dat RWS voor 
cluster 22 een maximaal budget voor 2,28 kilometer tweelaags ZOAB heeft. 
Daarvan wordt slechts een deel gerealiseerd. 

2. De wijk heeft weinig profijt van het tweelaags ZOAB dat RWS wel aanlegt. In figuur 
6.18 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek is te zien dat het 
tracé met tweelaags ZOAB ten zuidoosten van cluster 22 ligt. De geluidbelasting 
voor de wijk van die kant is echter gering, mede door de geluidsschermen bij 
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Nimmerdor. Bovendien is de overheersende windrichting bij de wijk zuidwestelijk. 
De geluidbelasting van de wijk komt met name uit die richting. 

3. RWS berekent de doelmatigheid van tweelaags ZOAB voor de wijk over een te 
korte afstand. In tabel 6.23 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek 
staat dat het tweelaags ZOAB direct achter het geluidsscherm bij Oud-Leusden 
(km 16,50) niet meer doelmatig is, mar niet of tweelaags ZOAB vanaf het einde 
van het geluidsscherm (km 16,10) wel weer doelmatig is. 

4. RWS berekent de doelmatigheid van de uitbreiding van tweelaags ZOAB op een 
wijze die voor de wijk ongunstig uitpakt. Uit hoofdstuk 6 van het Specifiek 
bijlagenrapport akoestisch onderzoek blijkt dat de doelmatig-heidsberekenig van 
uitbreiding van het tweelaags ZOAB verschilt per cluster: 

- Cluster Zeist: haaks op de weg -> 1D -> 1D+100m -> 1D+200m 
- Cluster Soesterberg: haaks op de weg -> 1D -> 2D -> 2D+600m 
- Cluster 17, 19, 20 en 22: haaks op de weg -> haaks+100m ->    
haaks+200m 
Bij cluster 22 gaat het dus om kortere verlengingen, namelijk 1/4 D tot 1/2 D. 
Hierdoor wordt de doelmatigheidsberekening niet toegepast op het tracé 
westelijk van het geluidscherm bij Oud-Leusden. 

5. Onderzoek naar de uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB leidt tot minder 
tweelaags ZOAB voor de wijk. In tabel 6.22 van het Specifiek bijlagenrapport 
akoestisch onderzoek staat dat tweelaags ZOAB voor de clusters 17, 19 t/m 28 
doelmatig is tot km 16,10. Vervolgens onderzoekt RWS de doelmatigheid van 
uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB, te beginnen vanaf haaks op de weg 
vanuit het midden van cluster 22. Door de kleine uitbreidingsstappen (zie 
argument 4) blijkt tweelaags ZOAB slechts doelmatig te zijn tot km 16,50. 
Zodoende leidt onderzoek naar uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB tot 
een inkorting. 

 
Inspreker vraagt RWS om het volgende:  

• Inzicht te geven in de doelmatigheid van de uitbreidingsstappen van 1D en 2D 
voor cluster 22; 

• Rekening houden met het fit dat de geluidsoverlast van de A28 voor de wijk uit 
zuidwestelijke richting komt; 

• Het tracé met tweelaags ZOAB uit te breiden tot minimaal km 15,50. 
 
Dit zal de geluidsbelasting in de wijk minder laten stijgen en de leefbaarheid op peil 
houden. De wijk hoeft niet als een van de weinige wijken langs de verbrede A28 met een 
hogere geluidsbelasting te maken te krijgen. 
 

Antwoord 
Afweging maatregelen 
In de beantwoording van zienswijze 55 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. Bij de afweging 
van de bronmaatregelen voor de zuidzijde van Amersfoort is in het akoestisch onderzoek 
voor het OWAB inderdaad een andere afweging uitgevoerd dan op andere locaties, zoals 
inspreker terecht opmerkt. Dit is in het WAB gecorrigeerd. 
 
Hieruit blijkt dat tweelaags ZOAB doelmatig is tot km. 15.865, dat is ten opzichte van het 
OWAB een uitbreiding van 635 meter. Het verder doortrekken van tweelaags ZOAB 
richting Soesterberg is niet doelmatig. 
 
Windrichting in geluidsmodellen 
Het geluidsonderzoek is uitgevoerd met computerberekeningen die zijn uitgevoerd volgens 
de wettelijke eisen uit het Reken- en Meetvoorschrift 2006. Hierin is gedetailleerd 
beschreven met welke effecten rekening gehouden moet worden en hoe dit moet 
gebeuren. Ten aanzien van de windrichting is voorgeschreven dat met de landelijk 
gemiddelde weerssituatie rekening moet worden gehouden en niet de meest voorkomende 
windrichting op een bepaalde locatie. Meer in detail kan hier nog aan worden toegevoegd 
dat de berekening van het equivalente geluidniveau uitgaat van een situatie onder 
meewindcondities. Om te komen tot een jaargemiddelde meteorologische situatie in 
Nederland wordt op het berekende geluidniveau een aftrek toegepast (meteocorrectieterm 
Cm) 
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Zienswijze 158, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Onvoldoende geluidsonderzoek, extra geluidsmaatregelen, geen ontheffing 

Inspreker is geraakt in zijn belang vanwege de extra geluidsoverlast ten gevolge van de 
uitbreiding van de A28. Voor 15% van de woningen in de wijk, waaronder de woning van 
inspreker, wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd terwijl een deugdelijk onderzoek 
waaruit blijkt hoe deze woningen effectief afgeschermd kunnen worden naar zijn mening 
ontbreekt. 
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing aan 
te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de geluidsschermen met zelfs 
maar 1 meter te verhogen. Inspreker geeft aan dat zijn woon- en leefklimaat en die van 
de gehele wijk hierdoor verslechtert. Bij de uitbreiding dient voldaan te worden aan de 
minimale geluidsnorm; een hogere norm acht inspreker niet acceptabel.  
 
Het gaat hier bovendien niet om een tijdelijke ontheffing van de grenswaarde maar om 
een definitieve. Bij een volgende uitbreiding wordt van deze hogere geluidswaarde 
uitgegaan en zou bovendien opnieuw ontheffing gevraagd kunnen worden.  
 
Inspreker woont vlak achter de geluidswal en kan nu al merken dat er meer geluid is, 
mede omdat de woning van inspreker aan de achterzijde geen dubbel glas heeft. Inspreker 
verzoekt afdoende geluidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het geluidsscherm 
dusdanig te verlengen/verhogen zodat de gehele wijk binnen de 48 dB contour valt. De 
kosten daarvoor blijken minimaal te zijn en wegen op tegen de negatieve gevolgen, aldus 
inspreker.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 52 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Zienswijze 159, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Extra geluidsmaatregelen langs wijk Rustenburg 

Inspreker is geraakt in zijn/haar belang vanwege de extra geluidsoverlast ten gevolge van 
de uitbreiding van de A28. In de huidige situatie zorgt de A28 dagelijks voor veel 
geluidsoverlast. Als de ramen ’s nachts openstaan, voelt het alsof treinen en auto’s het 
huis binnen denderen.  
 
Er wordt dubbellaags open asfalt aangebracht als geluidsbeperkende maatregel maar dit is 
niet toereikend, gelet op het feit dat de grenswaarde voor geluid eveneens moet worden 
verhoogd.  
 
Inspreker maakt bezwaar tegen de hogere geluidswaarden en verzoekt om ophoging van 
het geluidsscherm langs de wijk Rustenburg.  
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Zienswijze 160, ingediend door: 

 
  
Van Deuveren Traffic 
De Beek 16 
3871 MS  Hoevelaken 
 
 
1.   Snelle verbreding A28 en aanpak Hoevelaken  

Inspreker heeft een bedrijf dat gevestigd is in Hoevelaken. Het bedrijf zet dagelijks circa 
30 bedrijfswagens in en vervoert daarmee ladingen met Tekstkarren en Botsabsorbers 
voor calamiteiten, wegafzettingen en gladheidbestrijding. Inspreker vindt het goed om te 
bemerken dat de geplande verbreding van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort na jaren 
van fileleed eindelijk voortvarend wordt aangepakt. Wat inspreker betreft wordt snel met 
de verbreding van dit traject begonnen. Bovendien is hij benieuwd naar de uiteindelijke 
plannen met het knooppunt Hoevelaken. Dit knooppunt verdient een robuuste 
opwaardering, waardoor het verkeer ook op de lange termijn het knooppunt snel en veilig 
kan passeren. In algemene zin schaart inspreker zich dan ook achter de verbreding van de 
A28 tussen Utrecht en Amersfoort en de aanpak van knooppunt Hoevelaken. 
 
Antwoord 

Wij danken u voor uw positieve reactie! 
 
2.   Zorgen over bereikbaarheid Hoevelaken 

Inspreker maakt zich samen met andere ondernemers en inwoners van Hoevelaken echter 
grote zorgen over de bereikbaarheid van Hoevelaken. In het OWAB wordt namelijk 
aangegeven dat de aansluiting Hoevelaken gesloten wordt voor verkeer uit de richting 
Zwolle en Amsterdam. Omdat de verbindingsweg van de A28 vanuit Utrecht naar de A1 
richting Apeldoorn wordt verbreed naar twee rijstroken, moet het verkeer uit Zwolle en 
Apeldoorn na de verbreding twee rijstroken oversteken om de afrit Hoevelaken te kunnen 
bereiken. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het een begrijpelijke keuze om de 
afrit voor verkeer uit genoemde richtingen te sluiten. Vanuit het oogpunt van bereikbaar-
heid van Hoevelaken is deze maatregel uitermate zorgwekkend. 
 

3. Geen alternatieve routes voorhanden 

Als de aansluiting Hoevelaken deels wordt afgesloten, wordt het verkeer uit de richtingen 
Amsterdam en Zwolle met bestemming Hoevelaken gedwongen een andere route te kiezen 
om de snelweg te verlaten. Dat zou betekenen via de aansluiting Amersfoort of 
Amersfoort-Vathorst van de A28 of via Amersfoort-Noord of A1-A30 Barneveld. Daarbij 
dienen zich de volgende problemen aan:  
 
A28 Amersfoort: 

• Passeren van knooppunt Hoevelaken met grote kans op overbelasting van de 
verbindingsweg tussen A1 en A28 richting Utrecht (staat nu al regelmatig file, zelfs 
buiten spitsuren) 

• Gebruik van zwaar belaste aansluiting met grote kans op vollopen van deze afslag 
met filevorming op hoofdrijbanen als gevolg 

• Extra kilometers en reistijd 
• Kruisen van gelijkvloers spoorwegovergang 

 
A28 Amersfoort/Corlaer 

• Veel extra kilometers en reistijd zeker vanuit de richting Amsterdam 
• Diverse rotondes bij Nijkerk die voor exceptionele transporten lastig te passeren 

zijn 
• Route door buitengebied ten noorden van Hoevelaken niet berekend op zwaar 

verkeer met verhoogd risico op ongevallen met fietsers tot gevolg 
 
A28 Amersfoort-Noord 

• Route via rondweg Vathorst geen optie vanwege de vele rotondes waarop 
fietsverkeer voorrang heeft en die voor vrachtauto’s lastig te nemen zijn 

• Veel extra kilometers en reistijd en sterk verhoogd risico op ongevallen met 
fietsers 

 
A1 Aansluiting A1-A30 Barneveld 
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• Veel extra kilometers en reistijd 
• Route tussen Barneveld en Hoevelaken via Terschuur niet geschikt voor 

vrachtverkeer en verhoogd risico op ongevallen met fietsers 
 
Gezien de diverse problemen die het rijden via de genoemde alternatieven met zich 
meebrengen, wordt de bereikbaarheid van Hoevelaken na het gedeeltelijk opheffen van de 
aansluiting Hoevelaken zeer slecht. Dat geldt overigens niet alleen voor Hoevelaken maar 
ook voor de bedrijventerreinen Vinkenhoef en de Wieken in Amersfoort. Voor deze 
grootschalige bedrijventerreinen, die veel transportbewegingen genereren, zijn twee 
volwaardige aansluitingen op de nabij gelegen snelwegen van groot belang. Inspreker is 
voor de korte en lange termijn voor de volgende oplossingen:  
 
Extra rijstrook verbindingsweg later openstellen 
Gezien de tijdspanne waarbinnen de verbreding van de A28 gerealiseerd zal worden, is het 
zaak om op korte termijn met een oplossing te komen. De verbindingsweg A28-A1 vormt 
het grootste probleem. Het beeld van de inspreker van de huidige situatie is dat het 
verkeer richting Apeldoorn voorlopig ook op één rijstrook kan worden afgewikkeld, zeker 
sinds de spitsstrook tussen het knooppunt Hoevelaken en de aansluiting A1-A30 bij 
Barneveld is geopend. Wat inspreker betreft dient de extra rijstrook op de verbindingsweg 
daarom pas opengesteld te worden als er een oplossing is gevonden voor de verwachte 
bereikbaarheidsproblemen na het gedeeltelijk opheffen van de aansluiting Hoevelaken. 
 
Verplaatsen aansluiting Hoevelaken 
Op Kamervragen gaf minister Schultz van Haegen aan dat bij de opwaardering van het 
knooppunt Hoevelaken ook wordt gekeken naar de aansluiting Hoevelaken. Gezien de 
verwachting dat de wegen van en naar het knooppunt Hoevelaken verbreed zullen worden 
en het verkeer sterk zal toenemen, lijkt de huidige locatie van de aansluiting Hoevelaken 
niet voor de hand te liggen.Logischer is het om de aansluiting te verplaatsen naar het 
viaduct ter hoogte van de Stoutenburgerlaan. Dure kunstwerken om de aansluiting op de 
huidige locatie te kunnen handhaven zijn dan niet nodig. De aansluiting komt op dermate 
grote afstand van het knooppunt te liggen dat de doorstroming of de verkeersveiligheid 
niet in gevaar zullen zijn. Inspreker is bereid mee te denken over een mogelijke 
verplaatsing van de aansluiting Hoevelaken en ziet daar veel kansen.  
 

Verzoek latere openstelling 2e rijstrook verbindingsboog en op lange termijn 
Stoutenburgerlaan als nieuwe locatie voor aansluiting Hoevelaken 
Inspreker verzoekt dringend om de extra rijstrook van de verbindingsweg A28-A1 pas 
open te stellen als voor de verwachte problemen door het gedeeltelijk opheffen van de 
aansluiting Hoevelaken een oplossing is gevonden. Op langere termijn ligt het verplaatsen 
van de aansluiting Hoevelaken richting het oosten naar een locatie ter hoogte van 
bijvoorbeeld de Stoutenburgerlaan voor de hand, zeker gezien de toekomstige 
opwaardering van het knooppunt Hoevelaken. 
 

Antwoord op deelvragen 2 en 3  
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 161, ingediend door 

 
 
Liefferink & Partners Advocaten 
Namens: Stichting Behoud Nimmerdor  
Postbus 1275 
3800 BG  Amersfoort 
 

 
Inspreker, Stichting Behoud Nimmerdor (SBN), is opgericht in 1987 en heeft ten doel het 
in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van landgoed Nimmerdor te Amersfoort als 
natuur- en recreatiegebied alsmede het tegengaan van schadelijke invloeden vanuit onder 
andere de randgebieden van het landgoed. Dit doel tracht SBN onder meer te 
verwezenlijken door het optreden in en buiten rechte.  
 
Inspreker heeft ter ondersteuning van de zienswijze 6 bijlages (‘producties’) bij de 
zienswijze gevoegd. Het betreft:  
1. Statuten van de Stichting Behoud Nimmerdor; 
2. Uitspraak Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (1990) 
en onderliggende daaraan voorafgaande stukken; 
3. Artikel 18 bestemmingsplan Leusderkwartier 2008 (pag. 36); 
4. Toelichting bestemmingsplan Leusderkwartier 2008 (pag. 22 Water); 
5. Toelichting bestemmingsplan Leusderkwartier 2008 (pag. 46 Beleid); 
6. OWAB, bijlage 9 Landschapsplan, pag. 70. 
 
Voor de behandeling van de zienswijze is kennis genomen van deze bijlagen en verweven 
in de beantwoording. 
  
 
1.  Beschermingsmaatregelen voor landgoed Nimmerdor ontbreken in OWAB 

SBN constateert dat het OWAB geen beschrijving bevat van de verschillende waarden van 
landgoed Nimmerdor, waardoor de benodigde maatregelen ter bescherming daarvan 
kunnen ontbreken. Wat betreft die waarden verwijst SBN naar de uitspraak van de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 1 februari 1990, die als 
bijlage 2 bij de zienswijze is gevoegd. 
 
In die uitspraak is het besluit van B&W van Amersfoort tot verlening van een 
bouwvergunning voor 140 seniorenwoningen in Nimmerdor- aan de kant van de 
Keesomstraat - geschorst op verzoek van SBN en de Stichtse Milieufederatie (na een 
gewonnen kort geding tegen een kapvergunning). 
De Raad van State heeft op 25 april 1991 in de bodemprocedure de goedkeuring door GS 
van een herziening van het bestemmingsplan deels vernietigd en alsnog goedkeuring 
onthouden aan het deel betreffende genoemde woningen. Uiteindelijk heeft gemeente 
Amersfoort afgezien van het bouwplan en de gemeenteraad op 9 december 2008 het 
bestemmingsplan "Leusderkwartier 2008" gewijzigd vastgesteld. 
 
De huidige bestemming van het landgoed is voor een klein deel "Groenvoorziening" en 
voor de rest "Bosgebied met natuurwaarden" bestemd voor: 
"a. behoud en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen 
landschaps- en natuurwaarden; 
b. behoud van ter plaatse voorkomende watergangen, sloten en andere waterpartijen, 
waarbij de binnen deze bestemming en de bestemming "groenvoorziening" minimaal te 
handhaven gezamenlijke oppervlakte aan oppervlaktewater is vastgesteld op 8600 m2 ", 
zie bijlage 3. 
 
Wat betreft het oppervlaktewater verwijst SBN naar de toelichting op het bestemmings-
plan 2008: via eeuwenoude sleuven is het water dat zich bevindt in Nimmerdor  afkomstig 
uit natuurgebied het Hazewater. Verder vermeldt die toelichting dat Nimmerdor 
hydrologisch een interessant gebied is, zie bijlage 4. 
 
Landgoed Nimmerdor ligt binnen de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en is aangeduid als 
bestaande natuur en deels als zoekgebied nieuwe natuur, zie  bijlage 5.  
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Het deel van Nimmerdor aan de zuidwest zijde (langs de Rondweg Zuid) dat ook 
archeologisch van belang is, behoort tot een grondwaterbeschermingsgebied (toelichting 
pagina 12 resp. kaart bestemmingsplan). 
 

Antwoord 

Landgoed Nimmerdor wordt niet direct aangetast door de verbreding van de A28, omdat 
de verbreding op deze locatie binnen de rijksgrens kan plaatsvinden. De huidige 
planologische bestemmingen van het landgoed worden daarmee niet gewijzigd. 
 
De afvoer van het wegwater van de A28 ter hoogte van landgoed Nimmerdor blijft 
ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. De bestaande watergangen en sloten 
worden gehandhaafd. Hierdoor wordt geborgd dat de watertoevoer van Nimmerdor vanuit 
het natuurgebied Het Hazewater ongewijzigd blijft. De situatie is toegelicht in een gesprek 
tussen de gemeente Amersfoort, Stichting Behoud Nimmerdor en Rijkswaterstaat op 11 
januari 2012. 
 
Aan de zuidwest zijde van Nimmerdor ligt het grondwaterbeschermingsgebied 
Amersfoortse Berg. De wegwerkzaamheden hebben geen invloed op de bermsloot tussen 
de Rondweg Zuid en Nimmerdor.  
 
Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat de zuidwest zijde langs het Landgoed 
Nimmerdor een lage archeologische verwachting heeft, waardoor er geen 
vervolgonderzoek hoeft plaats te vinden. 
 

2. Wateraanvoer in Landgoed Nimmerdor 

Op de website van de gemeente Amersfoort staat: De waterpartijen van Nimmerdor 
worden gevoed door het Hazewater". 
 
In de Toelichting OWAB, Bijlage 5 ad 4 Bodem en Water, pagina 87 is de technische 
tekening van de bestaande waterlopen rond km 17,8 opgenomen. Hierop staan een 
riolering en enkele putten afgebeeld, maar geen doorgaande waterverbinding van het 
Hazewater naar Nimmerdor. In de zienswijze is een figuur opgenomen. 
 
SBN wenst dat de wateraanvoer vanaf het Hazewater naar Landgoed Nimmerdor onder de 
A28 door, óók in de toekomst gehandhaafd blijft en te onderhouden. 
 
De huidige riolering is aangelegd in 1962 in het kader van de openstelling van dit stuk van 
de A28. Voor de technische levensduur van een riolering worden vaak 50 jaren 
aangehouden. De bestaande riolering is daarmee aan het einde van zijn levensduur. 
Daarom bepleit SBN dat de bestaande riolering wordt vervangen, zodat de 
bedrijfszekerheid in de toekomst is geborgd. 
 
Antwoord 

In de technische tekening van de bestaande waterlopen even voorbij aansluiting Leusden 
Zuid (rond km 17,8) staat de waterverbinding van de zuidzijde naar de noordzijde foutief 
ingetekend. In werkelijkheid wordt het wegwater in de bermsloot aan de zuidzijde via een 
duiker onder de A28 door afgevoerd naar de bermsloot aan de noordzijde. Ook in de 
nieuwe situatie blijft deze wijze van waterafvoer gehandhaafd. In de tekening behorende 
bij de watervergunning staat de nieuwe situatie weergegeven.  
 
Het watersysteem van het Hazewater naar Landgoed Nimmerdor blijft gehandhaafd. 
De huidige riolering is in de jaren ’80 aangelegd en voldoet nog aan gestelde eisen. De 
riolering zal niet worden vervangen.  
 

3.  Aanleg ecoduiker als waterverbinding tussen Nimmerdor en Den Treek  

SBN concludeert dat het MER van het OWAB tekortschiet in het beschrijven van het effect 
van het OWAB op de samenhang tussen het Hazewater en Nimmerdor. Hierbij moet in 
aanmerking worden genomen dat deze waterverbinding een ecologische verbindingszone is 
tussen het Hazewater in Den Treek ten zuiden van de A28 en Nimmerdor ten noorden van 
de A28. 
 
De toelichting op het OWAB, paragraaf 6.1.3 stelt: “Barrièrewerking: De A28 Utecht - 
Amersfoort doorsnijdt de Utrechtse Heuvelrug en vormt daardoor een barrière voor de EHS 
en flora en fauna. Bestaande faunapassages verminderen de barrièrewerking" (pagina 57) 
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In het algemeen worden in het OWAB de bestaande ecologische verbindingszones 
behouden en waar mogelijk versterkt. Het is daarom inconsequent om de bestaande 
verbinding tussen het Hazewater en Nimmerdor niet op te nemen in de maatregelen ter 
versterking van de ecologische verbindingen. 
 
In de besluitvorming over de gebieden van de EHS is niet gewogen dat de onwenselijke 
barrière tussen Nimmerdor en Den Treek relatief eenvoudig kan worden beperkt door de 
duiker ten behoeve van de waterverbinding robuust uit te voeren als ecoduiker (bijlage 4 
en 5). Hiermee wordt behalve de waterverbinding ook de uitwisseling van kleine fauna 
tussen die gebieden mogelijk gemaakt, waar zo'n passage ontbreekt. Het beleid van 
rijksoverheid, provincies en gemeenten, vastgelegd in het Meerjarenprogramma 
Ontsnippering, ondersteunt de aanleg van dergelijke passages. Juist de kleine 
faunapassages, zoals ecoduikers, geven goede mogelijkheden om de isolatie op te heffen 
tegen relatief lage kosten. 
 

Antwoord  
De A28 vormt in zijn huidige vorm al een ecologische barrière tussen Nimmerdor en Den 
Treek. De verbreding van de A28 op dit traject verandert niets aan deze situatie. De 
bestaande duiker is nog in goede staat en hoeft voor de verbreding van de A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort niet vervangen te worden. Er is daarom geen reden om het 
vervangen van de huidige duiker door een ecologische duiker op te nemen als maatregel in 
het WAB A28. 
Echter het project knooppunt Hoevelaken omvat ook dit gedeelte van de A28. In dat 
project wordt de A28 op dit gedeelte verder aangepast. In het kader van het project 
knooppunt Hoevelaken zal een faunatunnel worden gerealiseerd. Het nu al (bij het WAB 
A28) uitvoeren van deze maatregel, zonder dat bekend is hoe de weg na realisatie van het 
project knooppunt Hoevelaken er exact uit komt te zien, leidt tot een desinvestering. 
 
 

4. Afvoer wegwater 

Inspreker wijst op de maatregelen in artikel 8 van het OWAB; de maatregelen voor de 
waterhuishouding: 
 
Ter hoogte van Landgoed Nimmerdor vanaf km 17,5 t/m km 18,1 wordt in de huidige 
situatie afstromend wegwater van de noordelijke rijbaan direct geloosd via riolering op een 
bermsloot. In deze bermsloot wordt middels een rioleringsbuis onder de A28 schoon water 
aangevoerd vanaf het Hazewater naar landgoed Nimmerdor, in het 
Waterhuishoudkundigplan, pagina 55 onderaan vermeld als "een aantakking van een 
waterafvoerende sloot". 
 
Dit water wordt in de bestaande situatie met een stuw ter plaatse van km 17,8 richting 
watersysteem Nimmerdor gevoerd. Bluswater bij incidenten en weggelekte chemicaliën 
kunnen aldus dat watersysteem van het natuurgebied verontreinigen. SBN wenst dat 
Rijkswaterstaat in het kader van het OWAB maatregelen treft om te voorkomen dat het 
watersysteem van Nimmerdor wordt vervuild door: 
- onder normale omstandigheden: wegwater dat via de riolering op de bermsloot wordt 
geloosd ; 
- bij calamiteiten: bluswater of chemicaliën die via die riolering op de bermsloot worden 
geloosd. 
 
SBN verwijst nogmaals naar de bijlagen 2 t/m 5, waarin de maatschappelijke, 
cultuurhistorische, landschaps- en natuurwaarden van Nimmerdor worden aangegeven en 
gewezen wordt op de aanwezigheid van zeldzame vogels, vleermuizen en paddenstoelen. 
 

Antwoord 

Bermsloten worden zodanig aangelegd dat de verontreinigingen in het afstromende 
wegwater bezinken naar de slootbodem. Hierdoor zijn de verontreinigingen in het 
watersysteem minimaal. Bij calamiteiten wordt gehandeld conform het calamiteitenplan 
van Rijkswaterstaat, dat erop gericht is om bluswater/chemicaliën en andere 
verontreinigende stoffen in het water zo snel mogelijk te verwijderen en de bevoegde 
gezagen direct te informeren.  
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5.   Doortrekken bomenrij 

Inspreker wijst op de maatregel opgenomen in artikel 9 sub e van het OWAB (Maatregelen 
voor landschap en cultuurhistorie) : 

1. De maatregel voor landschap en cultuurhistorie, opgenomen in artikel 9 sub e van 
het besluit, heeft tot doel de historische samenhang van de buitenplaatsgordel bij 
Amersfoort ten noorden en ten zuiden van de weg te benadrukken. 

2. Landgoed Nimmerdor is onderdeel van deze buitenplaatsgordel. 
3. Gezien de ligging van Landgoed Nimmerdor (aangegeven in bijlage 5 ad 6 

Deelrapport Landschap en cultuurhistorie, afbeelding 6.7) zal het planten van 
bomen tussen slechts km 17,5 en km 18,6 juist niet de eenheid van de 
landgoederenzone bij Amersfoort accentueren, nu een deel van Landgoed 
Nimmerdor daarin niet is meegenomen. 

4. Compensatie van - thans reeds gekapte - bomen zou in principe zoveel mogelijk 
uitgevoerd moeten worden in de directe nabijheid, dus langs de A28. 

5. Nimmerdor is ook ter plaatse van Rondweg Zuid onderdeel van de EHS van de 
Provincie Utrecht. Compensatie langs eveneens Rondweg Zuid is daarmee een 
logische versterking van de EHS, zie bijlage 6. 

6. Aldus wordt die compensatie voor de A28 met ongeveer 8,5 hectare (zie MER, 
Deelrapport Natuur, paragraaf 8.4.1, pagina 93) deels optimaal gerealiseerd, 
namelijk zo dicht mogelijk bij de gekapte bomen. 

7. De gemeente Amersfoort onderkent dat Landgoed Nimmerdor belangrijke cultuur-
historische waarde heeft en zal op basis van nader historisch onderzoek bezien in 
hoeverre die waarde kan worden hersteld. 

 
Daarom pleit SBN ervoor dat de bomen die worden geplant om het landschap bij 
Amersfoort te accentueren geheel langs Landgoed Nimmerdor worden gesitueerd, en niet 
slechts tussen km 17,5 en km 18,6. Concreet is het voorstel van SBN : 

- aanplanten van bomen ten noorden van de A28 van km 17,05 tot en met 18,6; 
- aanplanten van bomen aan weerszijden van Rondweg Zuid tot aan de kruising met 

de Leusderweg. 
 
SBN meent dat SBN en gemeente Amersfoort betrokken kunnen worden bij de uitwerking 
van die maatregel. In de toelichting op afbeelding 6.7 staat ten onrechte dat aan de 
noordzijde van de A28 geen ruimte is voor bomen in verband met watercompensatie. Een 
dergelijke compensatie is in het OWAB niet voorgenomen noch een andere maatregel die 
bomenplant belemmert. 
 
Antwoord  

Uit de zienswijze van gemeente Amersfoort blijkt dat de bermsloot op het traject 17,5 – 
18,6 gebruikt wordt door de kamsalamander. Deze amfibieënsoort is beschermd krachtens 
de Flora- en faunawet. In overleg met vertegenwoordigers van uw stichting, de gemeente 
Amersfoort, gemeente Leusden en provincie Utrecht is de landschappelijke inrichting van 
de aansluiting Arnhemseweg nader ontworpen. Uitkomst van dit overleg is dat de bomenrij 
in het geheel niet wordt gerealiseerd. Het planten van de bomenrij zal de kwaliteit van het 
biotoop van deze soort verslechteren. 
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Zienswijze 162, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Onvoldoende geluidsonderzoek, extra geluidsmaatregelen,  geen ontheffing 

Inspreker is geraakt in zijn belang vanwege de extra geluidsoverlast ten gevolge van de 
uitbreiding van de A28. Voor 15% van de woningen in de wijk, waaronder de woning van 
inspreker, wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd terwijl een deugdelijk onderzoek 
waaruit blijkt hoe deze woningen effectief afgeschermd kunnen worden naar zijn mening 
ontbreekt. Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een 
ontheffing aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen.  
 
Inspreker geeft aan dat zijn woon- en leefklimaat en die van de gehele wijk hierdoor 
verslechteren, hetgeen ook invloed heeft op de waarde van zijn woning. Bij de uitbreiding 
dient voldaan te worden aan de 48 dB geluidsnorm; een hogere norm acht inspreker niet 
acceptabel. Inspreker verzoekt dan ook afdoende geluidsmaatregelen te treffen, 
bijvoorbeeld door het geluidsscherm dusdanig te verlengen/verhogen zodat de gehele wijk 
binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvoor blijken minimaal te zijn en wegen op 
tegen de negatieve gevolgen, aldus inspreker.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 45 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
 
2.  Waardevermindering 
Inspreker brengt naar voren dat zijn woning in waarde vermindert. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 

3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen  
Inspreker verzoekt om de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Inspreker 
denkt met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Hij vraagt zich af 
hoe lang de werkzaamheden gaan duren en verzoekt dan ook om geïnformeerd te worden 
over de verwachte overlast tijdens de werkzaamheden.  
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
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Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 163, ingediend door: 

 
 
Inwoners uit Amersfoort 
 
 
1.  Onvoldoende geluidsonderzoek, extra geluidsmaatregelen, geen ontheffing 

Insprekers zijn geraakt in hun belang vanwege de extra geluidsoverlast ten gevolge van de 
uitbreiding van de A28. Voor 15% van de woningen c.q. 202 woningen in de wijk, 
waaronder de woningen van insprekers wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd 
terwijl een deugdelijk onderzoek waaruit blijkt hoe deze woningen effectief afgeschermd 
kunnen worden naar hun mening ontbreekt.  
 
Insprekers stellen dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de geluidsschermen met 
zelfs maar 1 meter te verhogen.  
 
Insprekers geven aan dat hun woon- en leefklimaat en die van de gehele wijk hierdoor 
verslechteren, hetgeen ook invloed heeft op de waarde van hun woning. Bij de uitbreiding 
dient voldaan te worden aan de 48 dB geluidsnorm; een hogere norm achten insprekers 
niet acceptabel.  
 
Insprekers verzoeken dan ook afdoende geluidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld door 
het geluidsscherm dusdanig te verlengen/verhogen zodat de gehele wijk binnen de 48 dB 
contour valt. De kosten daarvoor blijken minimaal te zijn en wegen op tegen de negatieve 
gevolgen, aldus insprekers.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van insprekers geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal: 

• 50 dB bedraagt voor de Reijmerinkstraat 20 t/m 30; 
• 47 dB bedraagt voor de Reijmerinkstraat 17 t/m 23. 

Er is geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
2.  Waardevermindering 
Insprekers brengen naar voren dat hun woning in waarde vermindert. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 

3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen  
Insprekers verzoeken om de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. 
Insprekers doelen met name op de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Zij 
vragen zich af hoe lang de werkzaamheden gaan duren en verzoeken dan ook om 
geïnformeerd te worden over de verwachte overlast tijdens de werkzaamheden.  
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor geluidsschermen, of om periodes dat de 
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bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 164, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Doortrekken van tweelaags ZOAB op A28 tussen Maarn en Soesterberg 

vermindert geluidsbelasting op woonwijk Leusderkwartier  

Inspreker geeft aan dat er voor de wijk waar hij woont (Leusderkwartier, cluster 22), na 
de verbreding van de A28 grotendeels een hogere geluidsbelasting gaat gelden. Voor 
enkele woningen wordt de geluidsbelasting hoger dan de in de Wet geluidhinder gestelde 
grenswaarde van 48 dB. 
 
De wijk is een van de weinige wijken waarvoor na verbreding grotendeels een hogere 
geluidsbelasting gaat gelden. De meeste andere wijken, zowel in Amersfoort als in andere 
plaatsen langs de A28, gaan erop vooruit of blijven qua geluidsbelasting gelijk. Dit heeft er 
onder andere mee te maken dat RWS op een groot deel van de verbrede A28 dubbellaags 
ZOAB legt. 
 
RWS kiest ervoor om geen tweelaags ZOAB te leggen tussen de afritten Maarn en 
Soesterberg. Volgens de berekeningen van RWS wegen voor dit deel van de A28 de kosten 
van tweelaags ZOAB niet op tegen de geluidsreductie voor omwonenden. In tabel 6.23 van 
het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek staat het als volgt omschreven: 
tweelaags ZOAB is doelmatig tot km 16,50, maar niet tot km 16,40. Volgens inspreker 
heeft hiermee te maken dat er na 16,50 km een geluidscherm aan de noordzijde van de 
A28 staat. 
 
In de bepaling van de doelmatigheid van het tweelaags ZOAB is niet meegenomen dat dit 
geluidscherm na circa 400 meter westwaarts (bij het viaduct van de N227 richting Maarn) 
ophoudt. Daarna heeft het geluid weer vrij spel. 
 
Inspreker vraagt het tracé met tweelaags ZOAB vanaf de afrit Maarn in westelijke richting 
te verlengen. De argumenten zijn: 

6. RWS legt voor de wijk minder tweelaags ZOAB aan dan gebudgetteerd is. In tabel 
6.21 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek staat dat RWS voor 
cluster 22 een maximaal budget voor 2,28 kilometer tweelaags ZOAB heeft. 
Daarvan wordt slechts een deel gerealiseerd. 

Bij verlenging van tweelaags ZOAB wordt elke keer gekeken of er voldoende 
meeropbrengsten zijn. Dat blijkt bij verdere verlenging niet het geval, dus stopt het. 
 
7. De wijk heeft weinig profijt van het tweelaags ZOAB dat RWS wel aanlegt. In figuur 

6.18 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek is te zien dat het 
tracé met tweelaags ZOAB ten zuidoosten van cluster 22 ligt. De geluidbelasting 
voor de wijk van die kant is echter gering, mede door de geluidsschermen bij 
Nimmerdor. Bovendien is de overheersende windrichting bij de wijk zuidwestelijk. 
De geluidbelasting van de wijk komt met name uit die richting. 

Inspreker heeft van het deel bij Nimmerdor minder last dan van het deel uit het 
zuidwesten, tegen de berg op. Betoog dat de totale geluidbelasting wordt gevormd 
door beide wegvakken? Berekende bijdrage van berg is waarschijnlijk, ook al wordt het 
anders ervaren, lager dan die van de dichtbij gelegen wegdelen?  
 
8. RWS berekent de doelmatigheid van tweelaags ZOAB voor de wijk over een te 

korte afstand. In tabel 6.23 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek 
staat dat het tweelaags ZOAB direct achter het geluidsscherm bij Oud-Leusden 
(km 16,50) niet meer doelmatig is, mar niet of tweelaags ZOAB vanaf het einde 
van het geluidsscherm (km 16,10) wel weer doelmatig is. 

Vanuit beheer en onderhoud aaneensluitende wegvakken van tweelaags ZOAB 
voorzien. Lappendeken. Ter geruststelling zou met een eenvoudig sommetje bekeken 
kunnen worden wat dat voor effect heeft. 
 
9. RWS berekent de doelmatigheid van de uitbreiding van tweelaags ZOAB op een 

wijze die voor de wijk ongunstig uitpakt. Uit hoofdstuk 6 van het Specifiek 
bijlagenrapport akoestisch onderzoek blijkt dat de doelmatig-heidsberekenig van 
uitbreiding van het tweelaags ZOAB verschilt per cluster: 
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- Cluster Zeist: haaks op de weg -> 1D -> 1D+100m -> 1D+200m 
- Cluster Soesterberg: haaks op de weg -> 1D -> 2D -> 2D+600m 
- Cluster 17, 19, 20 en 22: haaks op de weg -> haaks+100m ->    
haaks+200m 
 
Bij cluster 22 gaat het dus om kortere verlengingen, namelijk 1/4 D tot 1/2 D. 
Hierdoor wordt de doelmatigheidsberekening niet toegepast op het tracé 
westelijk van het geluidscherm bij Oud-Leusden. 
Kreet haaks op de weg uit het rapport halen, verhaal is ook niet duidelijk en 
sluitend volgens mij. 
 

10. Onderzoek naar de uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB leidt tot minder 
tweelaags ZOAB voor de wijk. In tabel 6.22 van het Specifiek bijlagenrapport 
akoestisch onderzoek staat dat tweelaags ZOAB voor de clusters 17, 19 t/m 28 
doelmatig is tot km 16,10. Vervolgens onderzoekt RWS de doelmatigheid van 
uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB, te beginnen vanaf haaks op de weg 
vanuit het midden van cluster 22. Door de kleine uitbreidingsstappen (zie 
argument 4) blijkt tweelaags ZOAB slechts doelmatig te zijn tot km 16,50. 
Zodoende leidt onderzoek naar uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB tot 
een inkorting 

 
Inspreker vraagt RWS om het volgende:  

• Inzicht te geven in de doelmatigheid van de uitbreidingsstappen van 1D en 2D 
voor cluster 22; 

• Rekening houden met het feit dat de geluidsoverlast van de A28 voor de wijk uit 
zuidwestelijke richting komt; 

• Het tracé met tweelaags ZOAB uit te breiden tot minimaal km 15,50. 
 
Dit zal de geluidsbelasting in de wijk minder laten stijgen en de leefbaarheid op peil 
houden. De wijk hoeft niet als een van de weinige wijken langs de verbrede A28 met een 
hogere geluidsbelasting te maken te krijgen. 
 
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 55 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat tweelaags ZOAB doelmatig is tot km. 15.865, dat is ten opzichte van het 
OWAB een uitbreiding van 635 meter. Het verder doortrekken van tweelaags ZOAB 
richting Soesterberg is niet doelmatig. 
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Zienswijze 165, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt.  
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk 
(Rustenburg) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het 
leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem.  
 
Inspreker wijst erop dat voor zijn woning een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. 
Hiermee wordt zijn woonklimaat aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat er 
opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij een geringe toename of te hoge kosten. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met 
gebruikmaking van de tekst van de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 
Rustenburg beschikbaar is gesteld. Die is hieronder, in samengevatte vorm, weergegeven.    

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen. Verzakte geluidswal 

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van zijn woning.  
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Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten.  
 
Op de informatieavond heeft inspreker begrepen dat meerdere bewoners bezorgd zijn over 
het feit dat de huidige geluidswal over de jaren heen verzakt is. Hij verzoekt dit in het 
onderzoek mee te nemen, zodat een eventuele verzakking allereerst gecompenseerd wordt 
alvorens extra maatregelen worden genomen.  
 
Antwoord 

 

Zie antwoord onder 1.  
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
3. Geluidsscherm tussen viaduct Oude Lageweg en KP Hoevelaken 

Inspreker is van mening dat het geluidsscherm tussen het viaduct Oude Lageweg en 
Knooppunt Hoevelaken ook aangepast dient te worden om zo de gehele wijk te voorzien 
van extra maatregelen. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 blijkt dat de toename van de geluidbelasting als 
gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan 
worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen. 
 
De resterende overschrijdingen en het aantal woningen waar deze optreden zijn beperkt 
van omvang, zodat het treffen van extra maatregelen niet doelmatig is. 
 
 
4.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren en hoeveel overlast dit zal genereren. Inspreker vraagt hem te 
informeren over de te verwachten overlast gedurende de werkzaamheden en tevens 
onderzoek te doen naar een maatregel met tijdelijke geluidsschermen, zodat de wijk niet 
volledig wordt blootgesteld aan het geluid van het verkeer gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 
Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 166, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Onvoldoende geluidsonderzoek, extra geluidsmaatregelen, geen ontheffing 

Inspreker is geraakt in zijn/haar belang vanwege de extra geluidsoverlast ten gevolge van 
de uitbreiding van de A28. Voor 15% van de woningen in de wijk, waaronder de woning 
van inspreker wordt een hoger geluidswaarde aangevraagd terwijl een deugdelijk 
onderzoek waaruit blijkt hoe deze woningen effectief afgeschermd kunnen worden naar 
zijn/haar mening ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onechte wordt besloten een ontheffing aan 
te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de geluidsschermen met zelfs 
maar 1 meter te verhogen.  
 
Inspreker geeft aan dat zijn/haar woon en leefklimaat en die van de gehele wijk hierdoor 
verslechteren, hetgeen ook invloed heeft op de waarde van zijn woning. Bij de uitbreiding 
dient voldaan te worden aan de 48 db geluidsnorm; een hogere norm acht inspreker niet 
acceptabel.  
 
Inspreker verzoekt dan ook afdoende geluidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het 
geluidsscherm dusdanig te verlengen/verhogen zodat de gehele wijk binnen de 48 dB 
contour valt. De kosten daarvoor blijken minimaal te zijn en wegen op tegen de negatieve 
gevolgen, aldus inspreker.  
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
2. Waardevermindering 
Inspreker brengt naar voren dat zijn/haar woning in waarde vermindert. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 

 

3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen.  

Inspreker verzoekt om de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Inspreker 
denkt met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Hij/zij vraagt zich 
af hoe lang de werkzaamheden gaan duren en verzoekt dan ook om geïnformeerd te 
worden over de verwachte overlast tijdens de werkzaamheden.  
 
Antwoord 
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Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 167, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 
Insprekers wonen aan de Wallenburg, onderdeel van het Lyceumkwartier Zeist. Zij dienen 
een zienswijze in tegen het plan voor de verbreding van de A28, als gepresenteerd op de 
informatieavond van 29 maart 2011 in Zeist. 
 
 

1. Verwachte toename geluid door geluidsgat en Krakelingweg 

In de zienswijze wordt volgens insprekers geen rekening gehouden met de nieuw door te 
trekken Krakelingweg. Voor de bewoners van de wijk is, na het kappen van bomen, een 
‘geluidsgat’ richting de afslag Den Dolder ontstaan. Met de verwachte toename van 
verkeer zal dit naar verwachting niet minder worden. Insprekers denken dan ook, dat de 
berekeningen onterecht geen rekening hebben gehouden met dit nieuwe gegeven, 
waardoor deze te rooskleurig zijn. Insprekers stellen voor dat de aannames hierop 
aangepast worden.  
 
Antwoord 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de toename als 
gevolg van het project A28 Utrecht Amersfoort ongedaan te maken. Hierbij wordt voor de 
afzonderlijke woningen de geluidbelasting in de toekomstige situatie vergeleken met de 
grenswaarde.  
Zoals insprekers aangeven wordt in de toetsing van de effecten van de verbreding van de 
A28 in eerste instantie geen rekening gehouden met de recent aangelegde Krakelingweg. 
Pas als blijkt dat de toename als gevolg van het project niet geheel kan worden 
weggenomen, komen andere bronnen in beeld om de totale geluidbelasting te beoordelen. 
In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB is ook de Krakelingweg daarbij 
betrokken. 
 
Bij de woning van inspreker is echter geen sprake van een overschrijding van de 
grenswaarden en is dit niet nader onderzocht. De geluidbelasting t.g.v. de A28 neemt in 
de toekomstige situatie weliswaar toe met 1,5 dB maar blijft onder de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Het vermeende geluidsgat, dat is ontstaan door het kappen van bomen ten behoeve van 
de aanleg van de Krakelingweg, zal zeker een rol spelen in de hinderbeleving van 
insprekers, maar speelt geen rol in de uitgevoerde toetsing. In de rekenmodellen wordt 
het effect van omgevingsfactoren zoals de hoogteligging en aanwezige bebouwing in 
rekening gebracht; het effect van aanwezige beplanting niet. 
 
De afwezigheid van bomen en de aanwezigheid van de Krakelingweg levert geen andere 
toetsing op aan de grenswaarden. In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het 
WAB is het rekenmodel conform deze gewijzigde situatie aangepast. 
 
 
2. Metingen voor geluid en fijnstof 

Nog liever dan de aanpassing van de cijfers, zien insprekers een meting van de huidige 
geluid- en fijnstofniveaus aan de Wallenburg. 
 
Antwoord 

Rekenen of meten 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
Luchtkwaliteit 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL 
blijkt dat overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de 
Europese grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in 
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de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
In de monitoring van het NSL worden de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in kaart 
gebracht op basis van modelberekeningen en metingen. 
 
De metingen worden verricht door het RIVM in het kader van het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit (voor een overzicht van de meetpunten zie www.rivm.nl/lml). Waar mogelijk 
worden de meetwaarden aangevuld met, dan wel getoetst aan, metingen van regionale 
milieudiensten. De metingen vormen een essentiële basis voor de calibratie van 
modelberekeningen.  
 
Modelberekeningen zorgen voor een geografisch meer gedetailleerd en beter dekkend 
totaalbeeld van de luchtkwaliteit dan mogelijk is op basis van alleen metingen op een 
beperkt aantal meetlocaties. Voor toekomstige situaties kunnen uiteraard alleen 
berekeningen uitsluitsel geven over de luchtkwaliteit. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 

3. Geluidscherm of planten naaldbomen als maatregel geluid en fijnstof 

Naar aanleiding van het voornoemde punt zullen bepaalde huizen aan de Wallenburg 
volgens insprekers niet aan de vereiste kwaliteitsnormen voor geluid en fijnstof voldoen. 
Ze begrijpen dat er op basis van ‘doelmatigheid’ wel of niet passende maatregelen worden 
getroffen. De voorkeur van insprekers is het doortrekken van het plaatsen danwel 
doortrekken van een geluidscherm langs de A28 voor de kantoren bij het Handelscentrum 
en de afslag Den Dolder. Dit helpt volgens insprekers ook tegen fijnstof. Indien dat te 
kostbaar blijkt, moet er naar goedkopere alternatieven gekeken worden.  
 
Insprekers noemen het volgende alternatief. De bomen langs de A28 voor de kantoren bij 
het Handelscentrum zijn geen naaldbomen en verliezen dus blad in de winter. Het voorstel 
van insprekers is om juist daar extra naaldbomen te plaatsen, zodat deze geluid en fijnstof 
tegen kunnen houden. Soortgelijke  maatregelen kunnen worden genomen bij 1. het 
viaduct langs het kantoor van Achmea, 2. het bosje aan de overzijde daarvan, 3. de 
voorzijde van de carpoolplaats, 4. de afslag Den Dolder richting Amersfoort (deze is nu 
volledig beplant met heide) en 5. aan de Boulevard zowel langs het Handelswegcentrum 
als in de middenberm.  
 
Antwoord 

Zoals inspreker vermeld is op basis van doelmatigheid geconcludeerd dat het plaatsen van 
schermen ter hoogte van de woning van inspreker niet mogelijk is. Er is geen reden om 
van deze landelijk gehanteerde methodiek af te wijken. Gebleken is dat een geluidscherm 
op deze locatie weinig effect heeft vanwege de aanwezigheid van de afschermende 
bedrijfsbebouwing langs de A28. 
Het plaatsen van bomen en struiken kan enigszins (minimaal) effect hebben op het 
geluidniveau. Over het algemeen is de dichtheid erg laag of gaat het om bomen die in de 
winter geen bladeren bevatten. Het effect is dan verwaarloosbaar. In rekenmodellen wordt 
beplanting dan ook niet opgenomen. Wel wordt aangegeven of de bodem reflecterend of 
absorberend is. Dit wordt meegenomen bij de berekeningen.  
Voor de genoemde locatie zal het planten van de bomen geen invloed hebben op de 
geluidssituatie, maar kan het visueel gezien wel effect hebben. 
 
Luchtkwaliteit en naaldbomen 
In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten nemen om 
overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof en 
stikstofdioxide. Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit 
worden genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor 
verbetering van de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. Zie ook het 
antwoord bij punt 2. 
Inspreker noemt het plaatsen van naaldbomen als maatregel voor het tegen houden van 
fijn stof. In het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit is onderzocht wat het 
effect van vegetatie is op de luchtkwaliteit. De bevindingen van dit onderzoek zijn 
opgenomen in het Toepassingsadvies Vegetatie, Het advies t.a.v. de toepassing van 
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vegetatie ter verbetering van de luchtkwaliteit langs snelwegen’ rapportnr. IPL-2b. Hieruit 
volgt dat direct langs de snelweg nauwelijks sprake is van een aantoonbaar effect van loof- 
en naaldbomen op fijnstof of stikstofdioxide. Het planten van vegetatie kan daarmee niet 
als een maatregel worden gezien waarmee de luchtkwaliteit kan worden verbeterd.  
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Zienswijze 168, ingediend door: 

 
 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 
Van Dedemlaan 51 
3871 TD  Hoevelaken 
 
 
Stichting als vertegenwoordiger van standpunt burgers  

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar heeft als doelstelling het behoud van 
goede bereikbaarheid van Hoevelaken (met name door het behoud van de aansluitingen 
van Hoevelaken op de A1) en het behoud van een goed leefklimaat in de gemeente en is 
er daarom op gericht om de veranderingen in het hoofdwegennet nabij Hoevelaken 
nauwgezet te volgen.  
 
Een groot deel van de bewoners en het bedrijfsleven van Hoevelaken en Nijkerk 
ondersteunt deze doelstellingen. De stichting heeft 40 sponsors die haar financieel 
steunen. Daarnaast zijn er ongeveer 400 vrienden (particuliere ondersteuners). Ook veel 
bewoners van Hoevelaken, die zich niet formeel hebben aangemeld, wensen dat de 
aansluitingen op de A1 behouden blijven. De stichting is van mening het standpunt van 
deze burgers en bedrijven te vertegenwoordigen, voor zover zij niet zelfstandig een 
zienswijze hebben ingediend. 
 
De stichting heeft frequent overleg met RWS en heeft een concreet voorstel ingediend voor 
een zodanige reconstructie van het knooppunt Hoevelaken dat de belangrijkste 
aansluitingen van Hoevelaken op de A1 behouden kunnen blijven. Dit voorstel wordt door 
de gemeenten Amersfoort, Leusden en Nijkerk (Hoevelaken is daar onderdeel van) 
gesteund. Het overleg met RWS (en de drie gemeenten) over dit voorstel is nog lopende. 
 
De stichting reageert in dit stadium met name op het voornemen om de A1 afrit 
Hoevelaken (voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle) op te heffen. Daarom is 
ook het overleg van de stichting met RWS over het knooppunt en de in dat kader door 
RWS verstrekte informatie relevant voor deze zienswijze. 
 
1. Opheffen afrit Hoevelaken 

Op bladzijde 14 van het Besluit staat dat de afrit op de parallelbaan van het knooppunt/A1 
(zuidbaan) van km 44.94- km 44.99 wordt opgeheven. Daardoor is de A1 afrit 14 bij 
Hoevelaken dan niet meer bereikbaar voor verkeer op de A1 uit richting Amsterdam en 
Zwolle. Die afrit vervalt dus in het voorgestelde (O)WAB. Slechts verkeer komende van de 
verbindingsboog A28 heeft nog de mogelijkheid deze (aangepaste) afrit te benutten. Een 
en ander is op plantekening C04-Te-113-ET.2.pdf aangegeven.  
 
De stichting vindt dat het opheffen van de afrit A1 Hoevelaken (voor verkeer komende uit 
richting Amsterdam en Zwolle) de belangen van de burgers en het bedrijfsleven van 
Hoevelaken, van inwoners en bedrijven van Vathorst, Hooglanderveen, Terschuur en 
Zwartebroek, van bedrijven op het bedrijventerrein Wieken/Vinkenhoef en van 
aanwonenden van de Hogeweg in Amersfoort in aanzienlijke mate schaadt en dient te 
worden vermeden. De alternatieven die voor het verkeer uit Amsterdam en Zwolle worden 
geboden vindt de stichting niet acceptabel.  
 
De stichting ondersteunt haar standpunt met volgende argumenten: 
 
Verkeersoverwegingen 
Verkeer vanuit de richting Amsterdam dat nu van de A1 afrit bij Hoevelaken gebruik 
maakt, zal straks met aanzienlijke vertragingen worden geconfronteerd om Hoevelaken, 
bedrijventerrein Wieken/Vinkenhoef en de plaatsen Terschuur en Zwartebroek te bereiken: 
 

• Verkeer dat van de A28 afslag bij de Hogeweg gebruik maakt, zal te maken krijgen 
met de dagelijkse files op dit weggedeelte, temeer door het verhoogde 
verkeersaanbod. Aanleg van de nieuwe Energieweg om de stagnatieproblemen op 
te lossen (de realisatie welke conditioneel is aan het afsluiten van de A1 op- en 
afritten bij Hoevelaken als een van de elementen van de voormalige Overeenkomst 
Vathorst) zal pas op z’n vroegst in 2014 worden gerealiseerd.  
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• Verkeer dat van de A1 op- en afrit bij Amersfoort Noord afslaat moet dan van de 
ringweg van Vathorst/Hanzetunnel gebruik maken. Deze verbinding is, gezien de 
autoluwe opzet van dit gebied door onder meer de vele rotondes en drempels, 
geen geschikte verbindingsweg voor doorgaand verkeer. Bovendien heeft Vathorst 
al dagelijks met een grote verkeersopstopping op deze ringweg te maken zodat 
het extra verkeersaanbod ook hier voor nog meer files zal zorgen. 

 
Argumenten tegen afsluiting 

• Er is geen onderbouwende informatie van verkeerscijfers die de directe noodzaak 
in 2012 van een tweebaans verbindingsweg A28 Zuid-A1 Oost aangeven. Alleen op 
toekomstprognoses voor 2022 uit andere informatiebronnen lijkt een tweebaans 
oplossing gewenst. Het betreft een tijdelijke voorziening terwijl er in het project 
Knooppunt Hoevelaken definitieve besluiten genomen worden voor de op- en 
afritten bij Hoevelaken waarvan de uitvoering in 2020 moet zijn gerealiseerd. 

• Er is geen onderbouwende informatie die de noodzaak aantoont dat het vroegtijdig 
invoegen van het beperkte aanbod A28 verkeer uit richting Zwolle naar A1 richting 
Apeldoorn op de hoofdrijbaan noodzakelijk is. Daardoor wordt het onmogelijk voor 
A1 verkeer uit richting Amsterdam en A28 verkeer uit Zwolle om de afslag 
Hoevelaken te gebruiken. 

• Er wordt gesteld dat het besluit over het sluiten van afrit 14 is genomen om 
veiligheidsoverwegingen. Maar in bijlage 5.1 van de OWAB wordt aangegeven 
dat”De risicocijfers (verhouding tussen het aantal ernstige ongevallen en de 
verkeersprestatie) op het onderliggend wegennet veelal hoger zijn dan die op het 
hoofdwegennet. Een sterke daling van de verkeersprestatie op het onderliggend 
wegennet heeft daarom een gunstig effect op het totaal aantal ernstige 
ongevallen”. Het is duidelijk te zien dat het aantal doden op het onderliggend 
wegennet stijgt. Afsluiting van afrit 14 zal leiden tot veel meer verkeer op het 
onderliggend wegennet. 

• Afsluiten van de A1 afrit bij Hoevelaken zal voor bedrijven aanzienlijke extra losten 
met zich meebrengen door extra reistijd van medewerkers en de slechtere 
bereikbaarheid voor klanten. Bovendien zal het vestigingsklimaat voor bedrijven 
negatief worden beïnvloed. De stichting ziet geen argumenten/berekeningen die 
dit aspect belichten. 

• Het afsluiten zal een grote invloed hebben op de waarde van onroerend goed in 
Hoevelaken waar veel inwoners zich hebben gevestigd vanwege de goede 
bereikbaarheid en ook bereid waren een hogere aanschafprijs van woningen te 
betalen. Ook hier ontbreken berekeningen wat dit aan waardederving zal inhouden 
en wat het voor Nijkerk zal betekenen aan derving van WOZ-inkomsten. 

• De woonomgeving van het onderliggend wegennet (Vathorst, Hooglanderveen en 
bewoners aan de Hogeweg) waarvan het verkeer gebruik moet maken, zal extra 
worden belast door geluid en luchtverontreiniging door de toename van lokaal 
verkeer. Deze extra milieubelasting voor de omwonenden door extra verkeer op 
het OWN is niet onderzocht en moet berekend worden. 

• Het hoofdwegennet wordt op deze cruciale punten nog eens extra belast door het 
additionele afslaand en wevend verkeer naar Hoevelaken en omgeving, wat tot 
nog meer files zal leiden. 

 
Het lijkt de stichting om al deze redenen realistisch om het besluit over het gedeeltelijk 
afsluiten van afrit 14 uit te stellen, zoals onder voorgesteld, en de huidige situatie te 
handhaven.    
 

2. Relatie met project Knooppunt Hoevelaken 

Het OWAB A28 project behelst een tijdelijke voorziening in afwachting tot permanente 
besluitvorming. De stichting is daarom van mening dat de beslissing over de aanpassing 
op de A1 en het wel of niet afsluiten van afrit 14 voor verkeer uit Amsterdam en Zwolle 
niet genomen moet worden, voordat het volledige Tracébesluit tot stand is gekomen voor 
het project Knooppunt Hoevelaken. De stichting vindt dat beslissing over het behoud van 
de op- en afritten bij Hoevelaken een integraal onderdeel vormen van het Knooppunt 
Hoevelaken-project. 
 
Het is verder te verwachten dat als de beslissing de A1 afrit vanuit Amsterdam af te sluiten 
nu genomen wordt voor werkzaamheden die mede betrekking hebben op het Knooppunt 
Hoevelaken-project, dat zal leiden tot meer werk en extra kosten (kapitaalvernietiging). 
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Gezien het reeds gemelde budgettekort voor het Knooppunt Hoevelaken-project moet het 
maken van onnodige kosten voor de A28 in deze crisistijd worden vermeden.  
 
De stichting is van mening dat de opheffing vermijdbaar is. Ook vindt de stichting de 
(partiële) opheffing zoals voorzien is in het (O)WAB onaanvaardbaar en wil ze dat de 
werken zodanig worden uitgevoerd dat de A1 afrit Hoevelaken voor verkeer uit Amsterdam 
en Zwolle behouden blijft. 
 
 

3. Voorstel stichting: behoud A1 afrit 14 bij Hoevelaken voor verkeer uit 

Amsterdam en Zwolle 

In de Toelichting (blz. 32) wordt uitgelegd dat de verbindingsboog A28 zuid-A1 oost met 2 
rijstroken wordt uitgevoerd (was 1 rijstrook). Dit zou de consequentie hebben dat verkeer, 
komende uit de richting Amsterdam, dat de afrit Hoevelaken wil nemen, dan over 3 
rijstroken van baan moet wisselen (is 1). Er wordt gesteld dat er “veel verkeer” richting 
Apeldoorn zal zijn. De verdubbeling van de rijstroken op de verbindingsboog en het 
wisselen over drie rijstroken zou tot een verkeersonveilige situatie leiden. 
 
De tekst suggereert in deze opzet een ingewikkelde manoeuvre. Men kan die manoeuvre 
echter eenvoudiger formuleren als: “Verkeer komende uit Amsterdam moet daarom 2 
stroken naar rechts in plaats van één (in de huidige situatie)”. 
 
Verder zijn er in de toelichting geen cijfers voor de verwachte verkeersintensiteit 
gepresenteerd voor deze boog en is de rechtvaardiging voor de 2 baans uitvoering niet 
onderbouwd. Ook de bewering dat er “veel verkeer richting Apeldoorn zal zijn” ontbreekt 
in de onderbouwing. 
 
De noodzaak van het vroegtijdig invoegen van verkeer van A28 noord naar A1 oost op de 
hoofdrijbaan is, vindt de stichting, niet noodzakelijk en is in de toelichting niet 
onderbouwd. Het aanbod geeft geen problemen in de huidige opzet van de A1 parallelweg. 
Daarnaast valt het de stichting op dat het verkeer op de A1 parallelbaan voordat het op de 
A1 hoofdstroom invoegt wel tot één rijstrook wordt samengevoegd.  
 
Er zijn in Nederland een aantal situaties, waarbij verkeer via een 2-strooks 
verbindingsboog wordt aangesloten op een kruisende hoofdverkeersweg. Bij deze 
aansluitingen wordt het verkeer op zo’n 2 strooks verbindingsboog echter (op de boog 
zelf) via dynamische verkeersborden en/of wegmarkering voorgesorteerd en op één baan 
geleid (bijvoorbeeld aansluiting A1/A10 richting Noord en aansluiting Holendrecht), zodat 
er een gemakkelijke weving plaatsvindt van verkeer van de verbindingsboog met verkeer 
van de hoofdverkeersweg (in het onderhavige geval op de parallelbaan A1 (niet de 
hoofdbaan). Dit voorsorteren wordt gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het 
weven verloopt dan soepeler en veiliger. 
 
In het project Knooppunt Hoevelaken zijn door de stichting twee voorstellen aangedragen 
voor het openhouden van afrit 14 die zonder veel extra kosten kunnen worden 
gerealiseerd. Deze oplossingen dienen eerst te worden bestudeerd voordat een beslissing 
wordt genomen. 
 

4.  Alternatief voorstel SHBL 

Er is mogelijk een andere oplossing te overwegen voor het vroegtijdig invoegen van het 
bescheiden verkeersaanbod van A28 verkeer uit richting Zwolle naar A1 richting Apeldoorn 
mocht dat verkeerstechnisch toch gewenst zijn:  

• Splits de A1 parallelbaan na de afslag van A1 west verkeer uit richting Amsterdam 
naar A28 Noord richting Zwolle in een linkerbaan voor verkeer naar A1 Oost en 
een rechterbaan voor verkeer naar Hoevelaken. 

• Verkeer op de linkerbaan kan dan ter hoogte van het invoegen van de A28 zuid 
/A1 oost verkeer op de parallelbaan naar de A1 wordt geleid. 

• Hoevelaken verkeer wordt op de rechterbaan geleid en kan dan kruisen met het 
A28 zuid naar A1 oost verkeer  dat op de verbindingsboog tot één baan is 
samengevoegd (weven) zoals nu het geval is, zonder verhoogde onveiligheid. 

 
Antwoord op de punten 1 t/m 4: 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
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en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
 
5. Voorbarig besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu 

In de beantwoording door de Minister van IenM van Kamervragen van het lid Slob over 
knooppunt Hoevelaken en de aansluiting A1/A30 geeft de minister aan dat zij al heeft 
besloten om afrit 14 af te sluiten in het kader van de planstudie A28 en dat zij niet bereid 
is haar beslissing in te trekken. Dit besluit is voorbarig, in strijd met de wet en maakt de 
procedures waarop burgers worden gevraagd om hun zienswijze op voorstellen in te 
dienen feitelijk belachelijk.  
 
Bovendien zegt de minister: “In het BO MIRT van november 2009 is door regio en rijk 
afgesproken dat in de 2e fase van de planstudie Knooppunt Hoevelaken onderzocht zal 
worden of de aansluiting Hoevelaken behouden kan blijven. Uit dat onderzoek blijken de 
gegevens waarop ik mijn standpunt heb gebaseerd zoals ik in mijn antwoord op vraag 1 
heb beschreven.”  
 
De stichting zegt dat de 2e fase van de planstudie Knooppunt Hoevelaken nog niet is 
bereikt en bovendien geeft het onderzoek van ingenieursbureaus in opdracht van RWS aan 
(Grontmij DHV ref.nr. T&M-1028709-EV d.d. 16 december 2010) dat “de aansluiting 
Hoevelaken vooral belangrijk is voor de bereikbaarheid voor Hoevelaken en Vathorst (o.a. 
reistijdwinst) en de verbetering van de leefbaarheid op het onderliggend wegennet nabij 
de A28 en A1”. 
 
Antwoord 

Er is bij de aansluiting Hoevelaken (A1) sprake van een bijzondere procedurele situatie. De 
aansluiting zit in twee planstudies, in het WAB A28 Utrecht-Amerfoort (tijdelijke oplossing) 
en in het toekomstige Tracébesluit Hoevelaken (lange termijn oplossing).  
 
In het OWAB A28 van 2011 is aangegeven dat het noodzakelijk is om de aansluiting 
Hoevelaken gedeeltelijk, vanuit de richtingen Zwolle en Amsterdam, af te sluiten. Er blijft 
dan een ¾ aansluiting Hoevelaken in werking. In het WAB A28 van 2012 is dit niet 
gewijzigd. Het separate rapport “Belangenafweging aansluiting Hoevelaken” geeft nadere 
onderbouwing en achtergrondinformatie voor deze beslissing. Dit rapport is als bijlage bij 
deze Nota gevoegd; daar wordt naar verwezen. 
 
Wel is alvast in mei 2012, in de voorbereiding op het toekomstige Tracébesluit knooppunt 
Hoevelaken, door Rijk en Regio overeengekomen dat de oostkant van de aansluiting 
Hoevelaken (A1) openblijft. Bij de aanpassing van het knooppunt Hoevelaken blijven dus 
de op- en afritten van en naar Apeldoorn bestaan. Voor wat betreft het in stand houden 
van de toe- en afritten aan de westkant hangt het af van de wensen (en financiering) die 
de Regio in het project Hoevelaken inbrengt. Voor de duidelijkheid: in het A28-project blijft 
de oostkant van de aansluiting Hoevelaken ook open. 
 
De wegaanpassing zoals opgenomen in het Wegaanpassingsbesluit A28 voor de aansluiting 
Hoevelaken (A1) is een tijdelijke oplossing. In het lange termijn project knooppunt 
Hoevelaken zal daarvoor een permanente oplossing worden ontwikkeld, als onderdeel van 
het grotere geheel van de reconstructie van het knooppunt. In 2015 verschijnt naar 
verwachting het Ontwerp-Tracébesluit knooppunt Hoevelaken en het Tracébesluit 
verschijnt dan in 2016. Het project A28 kan niet vooruitlopen op de permanente oplossing 
die door het project knooppunt Hoevelaken zal worden gebouwd.  
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Zienswijze 169, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1   

Inspreker is inwoner van Hooglanderveen. Inspreker wijst erop dat het afsluiten van de 
aansluiting Hoevelaken op de A1 voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle een 
groot nadelig effect heeft op zijn belangen (bereikbaarheid, leefomgeving, waarde 
woning). Dit nadelige effect is door inspreker uitvoerig toegelicht aan de hand van 
verschillende argumenten en voorzien van een voorstel tot het handhaven van de 
aansluiting Hoevelaken.  
 
Zienswijze 169 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende kernen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 170, ingediend door: 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
1. Meten van werkelijke geluidbelasting 

De wegaanpassing is, wat de beoordeling op geluidbelasting betreft, uitsluitend gebaseerd 
op akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd aan de hand van modellen. De werkelijke 
geluidbelasting is niet gemeten. Voor een goed inzicht en om op die wijze ook te kunnen 
beoordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn, is het hebben van inzicht in de feitelijke 
situatie in plaats van de berekende situatie wenselijk.  
 
Antwoord 

In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
2. Toename geluidbelasting beïnvloed leefklimaat en verzoek verhoging 

geluidscherm 

Volgens inspreker worden zijn belangen over het hoofd gezien. Er wordt gekozen voor een 
grotere verkeersdoorstroming (waar inspreker geen bezwaar tegen heeft) ten koste van 
het leefmilieu in de aangrenzende wijk Rustenburg.  
Een hogere geluidbelasting is van invloed op het woon/leefklimaat van inspreker. Juist met 
mooie dagen, als men buiten zit, is de overheersende windrichting oostelijk. De 
geluidhinder is de afgelopen jaren aanmerkelijk toegenomen als gevolg van toename van 
verkeer op de A28. Een verdere groei en daarmee gepaard gaande overlast is 
onacceptabel.  
Inspreker verzoekt dringend om afdoende maatregelen te treffen. Dat betekent naar inzien 
van inspreker dat het geluidscherm over de hele lengte van de wijk in elk geval 1 meter 
hoger moet worden dan het bestaande scherm, in combinatie met het voorgestelde 
tweelaags ZOAB. Hoewel duidelijk is dat wettelijke normen bij nieuwe situaties anders zijn 
dan bij bestaande situaties, is het niet uit te leggen dat een nieuwbouwwijk (Vathorst) een 
metershoog scherm krijgt waarbij sprake is van een 2x2 situatie, terwijl een wijk die al 
jaren last heeft van overlast moet vechten om een toereikend leefmilieu te behouden.   
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. Hieruit blijkt dat 
de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in 
de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met geluidbeperkende 
maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de Lageweg en de 
Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
3. Waardevermindering woning 

Ook wordt volgens inspreker de verkoopbaarheid van de woning minder, wat een 
waardedrukkend effect heeft. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 171, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Inzichtelijk onderzoek geluid ontbreekt  

Er ontbreekt een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve geluidafscherming van 
de woning en wijk van inspreker. Hierdoor is inspreker van mening dat zijn woon- en 
leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 

2. Hogere waarde geluid 

Voor de woning van inspreker wordt een hogere geluidwaarde aangevraagd. Hiermee 
wordt het woonklimaat aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidbelasting en het zelfs mogelijk is dat er opnieuw 
ontheffing gevraagd wordt voor een toename. 
 
Antwoord 

Zie antwoord onder 1.  
 
3. Verzoek om nieuwe afweging en meer maatregelen 

Inspreker verzoekt om het geluid voor de woning en de wijk nog een keer kritisch te 
bekijken, en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het 
geluidscherm) dat de woning en wijk voldoet aan de grenswaarde van 48 dB.  
 
Antwoord 

Zie antwoord onder 1. 
 

Inspreker heeft tevens de standaard zienswijze bijgevoegd voor de wijk Rustenburg. Deze 
zienswijze is hieronder opgenomen en beantwoord.  

 
4.  Onvoldoende geluidsonderzoek, extra geluidsmaatregelen, geen ontheffing 

Inspreker is geraakt in zijn/haar belang vanwege de extra geluidsoverlast ten gevolge van 
de uitbreiding van de A28. Voor 15% van de woningen in de wijk, waaronder de woning 
van inspreker, wordt een hoger geluidswaarde aangevraagd terwijl een deugdelijk 
onderzoek waaruit blijkt hoe deze woningen effectief afgeschermd kunnen worden naar 
zijn/haar mening ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing aan 
te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de geluidsschermen met zelfs 
maar 1 meter te verhogen.  
 
Inspreker geeft aan dat zijn/haar woon- en leefklimaat en die van de gehele wijk hierdoor 
verslechteren, hetgeen ook invloed heeft op de waarde van zijn woning. Bij de uitbreiding 
dient voldaan te worden aan de 48 dB geluidsnorm; een hogere norm acht inspreker niet 
acceptabel.  
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Inspreker verzoekt dan ook afdoende geluidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het 
geluidsscherm dusdanig te verlengen/verhogen zodat de gehele wijk binnen de 48 dB 
contour valt. De kosten daarvoor blijken minimaal te zijn en wegen op tegen de negatieve 
gevolgen, aldus inspreker.  
 
Antwoord 

Zie antwoord onder 1.  
 
 

5.  Waardevermindering 
Inspreker brengt naar voren dat zijn/haar woning in waarde vermindert. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 

6.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven  
Inspreker verzoekt om de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij 
vraagt zich af hoe lang de werkzaamheden gaan duren en verzoekt dan ook om 
geïnformeerd te worden over de verwachte overlast tijdens de werkzaamheden.  
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Over 
afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de A28.  
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 172, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geluid veroorzaakt door verkeer klaverblad niet in berekeningen 

Inspreker is het er niet mee eens dat het onderzoek naar de geluidwaarde alleen het stuk 
A28 tot het klaverblad Hoevelaken betreft. Voor dit deel van de weg komt de geluidwaarde 
onder de norm, maar wanneer ook het geluid van het klaverblad en de A1 worden 
meegenomen, inclusief de prognoses, dan zal de geluidwaarde boven de norm uitkomen.  
 
Er ontbreekt volgens inspreker een goed en inzichtelijk onderzoek naar de effectieve 
geluidafscherming van de woning/wijk.  
 
Inspreker pleit ervoor om ook de prognoses voor het toenemende verkeer op het 
klaverblad Hoevelaken mee te nemen in de berekeningen. Het is volgens inspreker niet 
terecht dat hiervoor geen berekening is gemaakt, en dat dit niet is meegenomen in het 
ontwerp-besluit. Dit is gunstig voor het Rijk en ongunstig voor de bewoners van 
Rustenburg.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van verkeersprognoses voor 2023, echter zonder 
het effect van de voorziene veranderingen op het knooppunt Hoevelaken. De reden dat dit 
plan niet is meegenomen in het akoestisch onderzoek is dat er nog geen duidelijkheid is 
over hoe dit knooppunt zal worden aangepast. Daarmee is het dus niet mogelijk om 
geluidbeperkende maatregelen hiervoor te treffen in dit project. 
 
 

2. Verslechtering woonklimaat door hogere waarde 

Inspreker zegt geraakt te worden in zijn belang, omdat er voor de woning een hogere 
waarde wordt vastgesteld. Hiermee wordt het woonklimaat verslechterd, aldus inspreker.  
 
Antwoord  

Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 47 dB bedraagt.  
 
 

3. Verzoek om meer geluidmaatregelen 

Inspreker verzoekt om het geluidaspect voor de woning en wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidmaatregelen te treffen dat de woning en de wijk voldoen aan 
de voorkeurswaarde van 48 dB. Als maatregelen worden genoemd: verhoging/verlenging 
van het geluidscherm, planten van bomen of ander groen, en een maximumsnelheid van 
80 km.  
 

Antwoord  

Zoals bij de beantwoording van punt 1 is vermeld, is er na het treffen van de doelmatige 
maatregelen nog maar beperkt toename van de geluidbelastingen in Rustenburg. 
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Zienswijze 173, ingediend door: 

 

 
Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX  Arnhem 
 

 

1. Provincie sluit aan bij reactie Nijkerk over aansluiting Hoevelaken  

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben kennis genomen van het OWAB A28 Utrecht–
Amersfoort en maken van de mogelijkheid gebruik om te reageren. De provincie heeft 
geconstateerd dat het deel tussen Utrecht en Leusden-Zuid een definitief karakter zal 
hebben, en het deel tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken een tijdelijk karakter. Hoewel de 
provincie met tevredenheid kan instemmen met de voortvarendheid waarmee een aantal 
knelpunten op het hoofdwegennet wordt aangepakt, plaatst de provincie bij het deel 
Leusden-Zuid – Hoevelaken dezelfde aantekeningen als het gemeentebestuur van Nijkerk 
heeft toegezonden. De provincie sluit zich kortheidshalve aan bij die reactie. 
 
Antwoord 

Uiteraard wordt uw zienswijze zorgvuldig meegewogen. Verder verwijs ik u graag naar de 
gegeven beantwoording op de zienswijze van de gemeente Nijkerk. 
 
 
2. Meer inhoudelijke reactie volgt op OTB knooppunt Hoevelaken 

Bij de zienswijze van de provincie op het Ontwerp-Tracébesluit van de reconstructie van 
knooppunt Hoevelaken, dat naar verwachting eind dit jaar verschijnt, zal de provincie een 
meer inhoudelijke reactie geven en in het bijzonder over het al dan niet afsluiten van de 
afrit Hoevelaken.  
 
Antwoord 

Ook hier geldt dat de reactie die u straks geeft op het OTB van het knooppunt Hoevelaken 
binnen dat project zorgvuldig zal worden meegewogen. 
 
 

3. Overleg over planstudie knooppunt Hoevelaken 

Naast deze reactie wil de provincie vragen het toegezegde (ambtelijk) overleg over de 
voortgang van de planstudie reconstructie knooppunt Hoevelaken spoedig te plannen. De 
provincie heeft PS toegezegd om daarover met de betrokken gemeenten binnen korte 
termijn in overleg te gaan. De resultaten en bevindingen tijdens de studie naar het 
knooppunt Hoevelaken wil de provincie graag bij dit overleg betrekken.  
 
Antwoord 

Tussen Rijkswaterstaat, de provincies en overige partners uit de regio heeft in 2012 op 
regelmatige basis overleg plaatsgevonden over het project Knooppunt Hoevelaken. 
Uiteraard wordt dit ook voor de toekomst gecontinueerd. 
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Zienswijze 174, ingediend door: 

 

 
Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland 
Bolderweg 2 
1332 AT  Almere 
 
 
1. Behoud van de Aansluiting Hoevelaken op de A1. Beslissing over Aansluiting 

Hoevelaken in de planstudie Knooppunt Hoevelaken. Argumenten voor het 

bijstellen van de beslissing in OWAB A28. 

 
Inspreker, de Kamer van Koophandel, merkt op dat in het ontwerp-wegaanpassingsbesluit 
een betere doorstroming op de A28 centraal staat. De voorgestelde maatregelen hebben 
betrekking op het verbreden van de A28 tussen het knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht en 
het knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort. Inspreker omarmt de uitbreiding van de 
wegcapaciteit, opdat een betere doorstroming ook een betere bereikbaarheid garandeert 
voor het omliggende aanwezige bedrijfsleven op verschillende werklocaties.  
 

Een van de voorstellen behelst voor het knooppunt Hoevelaken onder meer een tweebaans 
afrit van Utrecht naar Apeldoorn (reguliere strook plus spitsstrook). RWS stelt voor de afrit 
af te sluiten met het oog op onveilige verkeerssituaties, aangezien het verkeer uit 
Amsterdam dan twee banen over een korte afstand zou moeten kruisen om de afrit 
Hoevelaken te nemen. Dit voorstel staat volgens inspreker haaks op de doelstellingen van 
RWS gericht op het bevorderen van de doorstroming en bewaken van de 
verkeersveiligheid en heeft verregaande gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio, het 
vestigingsklimaat en de leefbaarheid.  
 
Centraal staat het absolute behoud van de afrit Hoevelaken enerzijds en anderzijds de 
beslissing voor het definitieve behoud van de belangrijkste op- en afritten bij Hoevelaken 
onderdeel laten zijn van de besluitvorming over het project knooppunt Hoevelaken en in 
het bijzonder te betrekken bij de vastgestelde voorkeursvariant. Voor deze zienswijze 
draagt inspreker de volgende argumenten aan:  
 
Inbreuk op economische vitaliteit, vestigingsklimaat en leefbaarheid 
Een afsluiting van de afrit Hoevelaken zal afbreuk doen aan de doelstellingen ten aanzien 
van bereikbaarheid en leefbaarheid en onvermijdelijk leiden tot afwenteling van 
sluitverkeer op het lokale en regionale wegennet met dientengevolge economische schade 
voor het gevestigde bedrijfsleven in termen van extra voertuigminuten en een algemene 
verslechterde bereikbaarheid. 
 
Het vestigingsklimaat van de omliggende werklocaties, zoals bedrijventerrein de Hoef en 
Vathorst Zuid komt hiermee onder druk te staan. De aantrekkelijkheid voor vestiging van 
bedrijven op de ontwikkellocatie Bedrijventerrein de Wieken-Vinkenhoef komt in het 
geding. De afwenteling op het lokale en regionale wegennet zal bovendien leiden tot 
inbreuk op de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, temeer omdat de 
lokale infrastructuur niet of onvoldoende voorziet in deze extra voertuigbewegingen. In het 
bijzonder zal verkeer uit de richting Amsterdam of van de Hogeweg afslag op de A28 
gebruik moeten maken en met een beperkte doorstroming worden geconfronteerd. Een 
ander alternatief voor het verkeer is de A1 afslag Amersfoort-Noord te nemen en via de 
Vathorst rondweg en de nieuwe Hanzetunnel naar Hoevelaken te rijden. De 
verkeersveiligheid zal hiermee op het lokale en regionale wegennet in het geding komen 
door een menging met langzaam verkeer en een sterkere confrontatie met 
veiligheidsgevoelige lokale knooppunten, zoals spoorwegovergangen.  
 
Noodzaak van de afsluiting is onvoldoende aangetoond 
Er is geen duidelijke onderbouwing geboden van de noodzaak om op basis van het huidige 
verkeersaanbod voor een tweebaans uitvoering van de verbindings-boog A28 Zuid te 
kiezen voor het verkeer uit de richting Utrecht naar A1 Oost voor het verkeer richting 
Apeldoorn. Zonder duidelijk onderbouwing is een expliciete afweging op basis van 
verkeersveiligheid op het hoofdwegennetwerk en dientengevolge een voorgestelde 
afsluiting van de afrit Hoevelaken onvolledig en onzorgvuldig. Er zijn momenteel geen 
knelpunten bekend op de verbindingsboog. Inspreker stelt voor op basis van een nadere 
onderbouwing te kiezen voor een variant waarbij de twee rijstroken worden 
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samengevoegd, voordat deze worden ingevoegd op de A1. Kortom, verleg het weefpunt, 
waardoor een sluiting van de afrit kan worden voorkomen.  
 
Integrale effectmeting ontbreekt 
Het effect van het opheffen van de afrit Hoevelaken is onvoldoende onderzocht. Door de 
afsluiting zal het verkeer gebruik moeten maken van het onderliggend wegennet en 
andere afritten om de bestemmingen te kunnen bereiken. Uit het OWAB blijkt niet wat de 
gevolgen zijn voor het onderliggende wegennet en hoe deze kunnen worden opgelost. 
Hoewel het argument van verkeersveiligheid op het snelwegennetwerk niet ter discussie 
staat, is geen inzicht geboden in de effecten voor de doorstroming, de bereikbaarheid, de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de nabijgelegen gebieden. De afweging is 
daarmee eenzijdig, incompleet en onvoldoende integraal. 
 
Mogelijke inconsistentie met planstudie Knooppunt Hoevelaken 
Bij het voorstel van de afsluiting is nog geen rekening gehouden met de planstudie 
Knooppunt Hoevelaken. Het verdient de voorkeur een dergelijke afweging met impact voor 
het gehele knooppunt onder te brengen in de planstudie Knooppunt Hoevelaken en niet 
eenzijdig te betrekken in de planstudie A28, opdat onderbouwde, toekomstgerichte en 
financieel verstandige keuze kan worden gemaakt. 
 
Onvoldoende oog voor provinciale, regionale en lokale belangen 
Door eenzijdig te stellen dat door de keuze voor een verbindingsboog met twee rijstroken 
er een verkeersonveilige situatie ontstaat voor het knooppunt, gaat volgens inspreker 
voorbij aan lokale, regionale en provinciale belangen die samenhangen met de gevolgen 
van dit besluit. Zorgvuldige besluitvorming kan alleen worden gerealiseerd als de gevolgen 
van het besluit voldoende bekend (effectmeting) als gewogen zijn (belangenafweging). 
 

Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende kernen en daarnaast het 
Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor 
de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 

2.   Bedrijfsleven betrekken bij alternatieve oplossingen. Doorstroming van het 

brede vrachtverkeer. 

Inspreker vraagt voor mogelijke alternatieve oplossingen, naast een integrale afweging, 
ook het bedrijfsleven te betrekken om te komen tot slimme en mogelijk ook goedkopere 
oplossingen. 
Inspreker vraagt te zorgen dat gedurende de werkzaamheden aan het tracé de 
bereikbaarheid van de omliggende werklocaties wordt gegarandeerd. Ook is aandacht 
gewenst voor de doorstroming op de A28. Inspreker heeft sterke bedenkingen of de 
verenging tot vier smalle banen zich verhoudt met het brede vrachtverkeer. Ze geeft de 
suggestie te bezien of er alternatieve routes zijn om de doorstroming beter te borgen. 
Inspreker verwacht dat het bedrijfsleven en het bestemmingsverkeer een zorgvuldige en 
tijdige informatievoorziening wordt geboden. 
 
Antwoord 

Gedurende de werkzaamheden aan de A28 blijft de weg inclusief toe- en afritten zo veel 
mogelijk bereikbaar. Uitzonderingen zullen met name in enkele nachten en weekenden 
plaatsvinden. Wanneer een afsluiting van een toe- of afrit of van de A28 noodzakelijk is, 
wordt dit tijdig afgestemd met regionale partners. Omwonenden en bedrijven worden 
vooraf geïnformeerd over de afsluitingen en de omleidingsroutes.  
De rijstroken die gehanteerd worden op de A28 tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden, voldoen ten alle tijden aan de minimale afmetingen zoals die in de CROW 
richtlijn ‘Werk in Uitvoering 96a’ is vastgesteld. De rijstroken zullen voldoende breed zijn, 
ook voor vrachtverkeer, om veilig te kunnen rijden. 
 
3.   In de oplossing rekening houden met onderliggend wegennet 

Inspreker geeft voorkeur aan een definitief, zorgvuldig en integraal afgewogen 
maatregelpakket, waarbij in de beslissingen, die worden voorgestaan voor het Knooppunt 
Hoevelaken en het verbonden snelwegennetwerk, ook expliciet rekening wordt gehouden 
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met de effecten en eventuele oplossingen voor het onderliggend wegennet. De afsluiting 
van de afrit Hoevelaken in het kader van het onderhavige besluit wijst inspreker af! 
 
Antwoord  

Voor een reactie op dit punt verwijs ik u naar de aangegeven beantwoording onder 
deelvraag 1.  
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Zienswijze 175, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.  Onvoldoende geluidsonderzoek, extra geluidsmaatregelen, geen ontheffing 

Inspreker is geraakt in zijn/haar belang vanwege de extra geluidsoverlast ten gevolge van 
de uitbreiding van de A28. Voor 15% van de woningen in de wijk, waaronder de woning 
van inspreker wordt een hoger geluidswaarde aangevraagd terwijl een deugdelijk 
onderzoek waaruit blijkt hoe deze woningen effectief afgeschermd kunnen worden naar 
zijn/haar mening ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing aan 
te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de geluidsschermen met zelfs 
maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker geeft aan dat zijn/haar woon- en leefklimaat en die van de gehele wijk hierdoor 
verslechteren, hetgeen ook invloed heeft op de waarde van de woning. Bij de uitbreiding 
dient voldaan te worden aan de 48 dB geluidsnorm; een hogere norm acht inspreker niet 
acceptabel. Inspreker verzoekt dan ook afdoende geluidsmaatregelen te treffen, 
bijvoorbeeld door het geluidsscherm dusdanig te verlengen/verhogen zodat de gehele wijk 
binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvoor blijken minimaal te zijn en wegen op 
tegen de negatieve gevolgen, aldus inspreker.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 

 

2. Huidige wal ingezakt 

Tevens is volgens inspreker al gebleken dat de huidige wal waarop de geluidschermen zijn 
geplaatst al minimaal een meter is ingezakt. Het betreft zeker de wal die loopt van het 
viaduct ‘Oude Lageweg’ tot aan verkeersplein Hoevelaken.  
 
Antwoord 

Inspreker stelt dat de huidige wal een meter verzakt zou zijn. Anders dan inspreker stelt is 
dit niet het geval. De grondwal tussen de Oude Lageweg en het knooppunt is circa 1.45 
meter hoog, gezien vanaf de snelwegzijde. Circa 35 meter na de Lageweg is de wal 1.55 
meter en richting het noorden/knooppunt loopt dit af naar 1.40 meter. Als de grondwal 
minimaal een meter verzakt zou zijn, zou dit zeker zichtbaar zijn. Het geluidsscherm staat 
tenslotte op palen, dus zou er een gat in de wal zitten tussen het maaiveld en het scherm 
van minimaal 1 meter. Vanwege het feit dat RWS de aangrenzende schermen verbouwt en 
de snelweg aan het verbreden is,  zijn er inspecties uitgevoerd. Er is geen enkele 
verzakking van deze wal geconstateerd. 
 
 
3.  Waardevermindering 
Inspreker brengt naar voren dat zijn/haar woning in waarde vermindert. 
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Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 

4.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen  
Inspreker verzoekt om de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Inspreker 
denkt met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Hij/zij vraagt zich 
af hoe lang de werkzaamheden gaan duren en verzoekt dan ook om geïnformeerd te 
worden over de verwachte overlast tijdens de werkzaamheden.  
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 176, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 

De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Er bestaat gevaar voor de 
gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker voegt toe dat het onmogelijk is om bij mooi weer ontspannen buiten te zitten, 
en om je te concentreren tijdens het lezen. Vanwege verkeerslawaai moeten de 
schuifdeuren bij mooi weer dicht blijven. 
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor toelaatbaar geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  
De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 176.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 
Rekenen of meten 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 

 
2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Het blijkt dat Rijkswaterstaat 
Noord-Holland dit onderkent en bij Amstelveen en Amsterdam Gaasperdammerweg bij 
verbreding van de A9 ter bestrijding van de overlast tunnels voorstelt op deze plaatsen.  
Er dient een geluidwerende voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst 
welke, zodra het definitieve profiel van de weg bekend is, uitgebouwd dient te worden tot 
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een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden uit het niet 
plaatsen van de hybride geluidswal inclusief de kosten voor de voorziene verplaatsing. Het 
overkappen van de A28 ter plekke voorkomt het gevaar van teveel fijnstof.  
 
Inspreker stelt dat, indien de verbreding van de A28 wordt uitgevoerd, het geluidsniveau 
veel te hoog zal blijven en haar leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. Ze denkt hierbij 
vooral aan de verstoring van nachtrust; ze slaapt bij voorkeur met ramen open. Dezelfde 
verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 
Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 176.  
 

Voor het aspect fijn stof wordt verwezen naar het antwoord onder punt 1 en punt 3. 
 

 

3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook is er een 
verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.   
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, zoals een overkapping, op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt dat de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof 
in het studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing, maar dat deze toename 
niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Dit is 
in lijn met de resultaten van de monitoring van het NSL. 
 
De modelberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER luchtonderzoek en de 
monitoring van het NSL voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007.  
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van haar 
woning. De maatregel tot onderzoek aan woningen om het geluidsniveau binnen tot een 
aanvaardbaar niveau te brengen kan niet vermijden dat de waarde van de totale 
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woonomgeving drastisch zal verminderen. De geluidbelasting op balkons en in de woning 
bij geopende ramen blijft immers ongebroken. Deze beoogde maatregelen zijn 
tegelijkertijd de erkenning dat het buitenleefgebied te veel en te hoog wordt belast door 
geluid en slechte luchtkwaliteit, waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning 
schade ondervindt en recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de 
bovenstaande punten dient inspreker een planschadeclaim in.   
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Het kappen van nog meer bomen moet volgens inspreker worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. 
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Zienswijze 177, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn/haar zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij/zij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden, ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk, maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning, negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van de woning.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten.  
 
Inspreker is van mening dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de 
afweging. De minister kiest voor een betere doorstroming ten koste van zijn/haar 
leefmilieu. Terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidafschermende maatregelen aan de bron te treffen.   
 
Inspreker wijst erop dat voor zijn/haar woning een hogere geluidwaarde wordt 
aangevraagd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing maar om een definitieve. Dit 
betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidsbelasting en het zelfs mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing vraagt bij een 
in haar ogen geringe toename.  
 
Inspreker geeft aan dat bij een hogere geluidswaarde het rustig zitten in de tuin niet meer 
mogelijk is en slapen met open raam is dan ook afgelopen. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 51 dB bedraagt. 
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen  

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem/haar 
onduidelijk hoe lang dit zal duren en hoeveel overlast dit zal genereren. Inspreker vraagt 
hem/haar te informeren over de te verwachten overlast gedurende de werkzaamheden. 
 

Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 178, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn/haar zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij/zij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden, ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk, maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning, negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van de woning.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten.  
 
Inspreker is van mening dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de 
afweging. De minister kiest voor een betere doorstroming ten koste van zijn/haar 
leefmilieu. Terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidafschermende maatregelen aan de bron te treffen.   
 
Inspreker wijst erop dat voor zijn/haar woning een hogere geluidwaarde wordt 
aangevraagd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing maar om een definitieve. Dit 
betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidsbelasting en het zelfs mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing vraagt bij een 
in haar ogen geringe toename.  
 
Inspreker stelt dat in de brochure “Geluid luistert nauw” onjuistheden staan, te weten 
“toename 10 dB is een verdubbeling van het geluid”. Een toename van 3 dB is een 
verdubbeling van de geluidsdruk, aldus inspreker. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 51 dB bedraagt.  
 
De door inspreker genoemde tekst uit de brochure “Geluid luister nauw” gaat over de 
beleving van geluid. Uit onderzoek is gebleken dat een toename van 10 dB wordt ervaren 
als een verdubbeling van het geluid. Feitelijk juist is dat een verdubbeling van de 
hoeveelheid verkeer leidt tot een 3 dB hogere geluidbelasting. 
 
 
Waardevermindering 
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Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem/haar 
onduidelijk hoe lang dit zal duren en hoeveel overlast dit zal genereren. Inspreker vraagt 
hem/haar te informeren over de te verwachten overlast gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 179, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn/haar zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij/zij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden, ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk, maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning, negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van de woning.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten.  
 
Inspreker is van mening dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de 
afweging. De minister kiest voor een betere doorstroming ten koste van zijn/haar 
leefmilieu. Terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidafschermende maatregelen aan de bron te treffen.   
 
Inspreker wijst erop dat voor zijn/haar woning een hogere geluidwaarde wordt 
aangevraagd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing maar om een definitieve. Dit 
betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidsbelasting en het zelfs mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing vraagt bij een 
in haar ogen geringe toename.  
 
Inspreker stelt dat door meer geluidsoverlast het verblijf in de tuin niet zo leuk meer zal 
zijn. Inspreker is gewend om met het slaapkamerraam open te slapen. Ook dat zal dan 
problemen geven doordat er een grote kans is op slechter slapen en vaker wakker, dus 
minder uitgerust  ‘s morgens.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
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indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem/haar 
onduidelijk hoe lang dit zal duren en hoeveel overlast dit zal genereren. Inspreker vraagt 
hem/haar te informeren over de te verwachten overlast gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 180, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn/haar zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij/zij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden, ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk, maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning, negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van de woning.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten.  
 
Inspreker is van mening dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de 
afweging. De minister kiest voor een betere doorstroming ten koste van zijn/haar 
leefmilieu. Terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidafschermende maatregelen aan de bron te treffen.   
 
Inspreker wijst erop dat voor zijn/haar woning een hogere geluidwaarde wordt 
aangevraagd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing maar om een definitieve. Dit 
betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidsbelasting en het zelfs mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing vraagt bij een 
in haar ogen geringe toename.  
 
De geluidswal ter hoogte van de wijk Vathorst, ook langs de A28, lijkt inspreker een 
voldoende afscherming tegen geluidoverlast en geluiden van de industriewijk de Wieken.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 51 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 305 

 

 
 
2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem/haar 
onduidelijk hoe lang dit zal duren en hoeveel overlast dit zal genereren. Inspreker vraagt 
hem/haar te informeren over de te verwachten overlast gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 181, ingediend door:                               

 
 
Stichting A28 Duurzaam 
Verdiweg 277 
3816 KH  Amersfoort 
 
 
Deze zienswijze is voorzien van een viertal bijlagen en een Appendix: 
- Bijlage 1: Geen wegomleggingen van de Rijksweg A28 in de Groengordel 
- Bijlage 2: Geen wijziging in het bestemmingsplan Schuilenburg 
- Bijlage 3: Geen goedwerkend/ functionerend geluidwerend scherm langs Schuilenburg 
- Bijlage 4: Herinrichting Groengordel 
- Appendix A: Stilte advies en meten (15 februari 2011), ‘Rapportage geluid en 

luchtkwaliteit. Locatie: Amersfoort Schuilenburg. Wegbron: Rijksweg A28’.  
 
Waar inspreker heeft verwezen naar de genoemde bijlagen en de appendix, is de 
verwijzing en informatie uit de bijlagen/appendix in de beantwoording meegenomen.  
Bij de zienswijze is tevens een op 28 april 2011 nagezonden aanvullende reactie 
opgenomen. Deze aanvullende reactie is ook in de beantwoording meegenomen. 
 
Doelstelling van de stichting 

De bewoners willen zo weinig mogelijk gestoord leefgenot ervaren in hun woningen op 
enkele tientallen meters afstand van de A28 en ook in de daartussen liggende 
Groengordel, waar zij willen verblijven bij een normaal geluidsniveau, schone lucht, 
normale windcirculatie en minimale schaduw. Ze willen het behoud van de Groengordel, 
een snelle uitvoering van de Spoedwet en een duurzame en afdoende geluidwerende 
voorziening. Zij erkennen dat, als het niet anders kan, het algemeen belang voorgaat.  
 
Antwoord 

De stichting heeft in haar zienswijze een aantal specifieke bezwaren verwoord, welke 
hieronder worden beantwoord. 
 
Geluidmaatregelen 

 
1. Vaststelling hogere waarden in Schuilenburg 

De wijk Schuilenburg in Amersfoort is een na-oorlogse wijk, gebouwd eind jaren ’60, voor 
het eerst bewoond in 1971. Parallel aan de Verdiweg staat een flatgebouw met 10 
verdiepingen (60 woningen), een flatgebouw van zes verdiepingen (36 woningen), en er 
staan 4 flatgebouwen met 8 verdiepingen, totaal 192 woningen. Aan het 
Schuilenburgerplein staan 2 woongebouwen voor ouderenhuisvesting, samen 114 
woningen. Aan de Othelloplaats staat een flat van 8 verdiepingen (48 woningen). Al deze 
gebouwen bevinden zich op een afstand van 60 meter of iets meer van de vangrail van de 
A28. Totaal zijn er op dit stuk ongeveer 450 woningen. 
 
In het OWAB worden voor het Schuilenburgerplein 52 woningen en voor de Verdiweg 79 
woningen aangemerkt voor vaststelling van een hogere geluidbelasting. De stichting sluit 
zich aan bij het bezwaar van Samenwerkende Groepering Leefbaar Amersfoort hierover, 
dat de stichting als bijlage bij de zienswijze heeft gevoegd.  
 
Antwoord 

Voor de beantwoording op dit onderdeel verwijs ik u naar zienswijze 31.1. 
 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijke 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. 
 
Met dit scherm is er bij een groot aantal woningen nog sprake van een overschrijding van 
de grenswaarde. De grenswaarde die de Wet geluidhinder stelt voor deze niet 
afgehandelde saneringssituaties bedraagt 48 dB, dit is veel lager dan de geluidbelasting 
zoals die in de huidige situatie (2010) al aanwezig was. 
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De geluidbelastingen kunnen bij deze woningen met het voorgestelde scherm weliswaar 
niet tot deze grenswaarde worden teruggebracht, er treedt wel een aanzienlijke reductie 
van minimaal 5 dB op ten opzichte van de huidige situatie. 
 
2. Geluidmetingen 

Het bezwaar van de stichting is ook gericht op de wijze van berekenen van 
geluiddrukniveaus die in het OWAB de geluidbelasting bepalen. Uit metingen blijkt dat er 
geluiddrukniveaus van ruim 70 dB(A) heersen, zeven dagen lang overdag, ’s nachts zijn er 
stillere ogenblikken maar het niveau blijft ongeveer even hoog. Hiervoor verwijst de 
stichting naar een rapportage die zij heeft laten opstellen getiteld ‘Geluid en 
Luchtkwaliteit’. Deze rapportage is bij de zienswijze gevoegd.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. 
 

3. Al sinds bouw woningen Verdiweg geen beschermende maatregelen 

Aan de westkant van de Verdiweg zijn, begrensd door het Valleikanaal, honderden 
woningen gerealiseerd. Deze liggen op een afstand van honderd of iets meer meter van de 
A28. Een aantal bewoners woont al sinds de bouw aan een snelweg waaraan behalve een 
voorbij de Barneveldsebeek aflopend geluidscherm geen beschermende maatregelen zijn 
getroffen. Aan de oostkant ligt de Schammer, een recreatiegebied waar tevens sprake is 
van geluid van de snelweg en luchtvervuiling. De A28 wordt uit overwegingen van 
capaciteitstoename uitgebreid.  
 
Antwoord 

Op basis van akoestisch onderzoek, behorend bij het wegaanpassingsbesluit, zullen langs 
de A28, ook ter hoogte van de wijk Schuilenburg, maatregelen worden getroffen ter 
beperking van geluidhinder.  
 

4. Tijdelijke geluidwerende voorziening 

Door het op de plaats van de permanente geluidwerende voorziening bouwen van een 
onnodig tijdelijk en verplaatsbaar 11 meter hoog geluidwerend hybride scherm, dat voor 
zijn verplaatsbaarheid op een 10 meter lange damwand gefundeerd moet worden, is er 
geen vrijheid meer voor het kiezen van het juiste permanente geluidwerende scherm ter 
plaatse van Schuilenburg in de nabije toekomst. 
 
Antwoord 

Bij het ontwerp van een tijdelijk geluidscherm moet een balans gevonden worden tussen 
de degelijkheid van het scherm en de herbruikbaarheid. Dit is ook aangegeven bij punt 6. 
Juist door te kiezen voor een tijdelijk scherm (dat relatief makkelijk verwijderbaar of 
verplaatsbaar is) blijft de vrijheid bestaan om in de toekomst (indien nodig) een andere 
locatie te kiezen voor het juiste permanente scherm. Overigens is het scherm zodanig 
ontworpen (ontwerpkwaliteit) dat het eventueel ook als permanent scherm kan blijven 
staan. Er is geen sprake meer van een damwand als fundering maar van palen. Voor het 
uiterlijk maakt dat niet uit. 
 
5. Ontbreken kostenvergelijking 

Het ontbreken van een complete kostenvergelijking en mogelijke opbrengsten tussen alle 
te maken voorzieningen op het gebied van geluidshinder nu en in de toekomst ten 
opzichte van een later af te bouwen (gedeeltelijke) overkapping (luifel) van de rijksweg 
A28 in twee fasen. 
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. Er kan in deze afweging geen rekening worden gehouden met toekomstige 
maatregelen. 
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6. Bouw van een permanent geluidscherm, later omzetten in een overkapping 

Het opbouwen, daarna afbreken en opnieuw opbouwen van een verhuisbaar, kwalitatief 
slecht werkend geluidscherm is onnodig. Omdat alle ontwerpgegevens voor de definitieve 
ligging van de A28 nu bekend zijn bestaat de mogelijkheid om een permanent kwalitatief 
goedwerkend geluidscherm te bouwen. Dit scherm, in de vorm van een luifel, dient zodra 
de definitieve ligging van de weg bekend is, te worden uitgebouwd tot een volledige 
overkapping.  
 
De stichting verwijst voor dit bezwaar verder naar bijlage 3 bij de zienswijze. De stichting 
noemt in deze bijlage dat bekend is dat Knooppunt Hoevelaken verbreed wordt uitgevoerd, 
conform het voorkeursalternatief uit het MER 1e fase. Volgens de stichting wordt de 
uitwerking van dit voorkeursalternatief over een paar maanden verwacht. Door deze 
ontwikkeling, en door de vaste ligging van de viaducten Hogeweg, Randweg en de bruggen 
over de Barneveldse Beek en het Valleikanaal, ligt de toekomstige belijning van de A28 
volgens de stichting volledig vast. Hiermee wordt dus ook de plaats van een geluidscherm 
gedefinieerd. Volgens de stichting wordt dit bevestigd door de OWAB kaarten 11, 12 en 
13. Het plaatsen van een permanent scherm in plaats van een tijdelijk verhuisbaar scherm 
zal volgens de stichting minder overlast veroorzaken voor omwonenden. Met de 
wetenschap van nu is het dus niet meer nodig om een verplaatsbaar scherm te maken.  
 
Antwoord 

Op dit moment is niet bekend hoe het ontwerp voor het Knooppunt Hoevelaken precies 
gaat worden en welke geluidsmaatregelen nodig zijn. Er wordt op dit moment een proces 
met de omgeving doorlopen dat gaat leiden tot een uitvraag aan de markt. Pas nadat het 
traject met de markt is afgerond (in de loop van 2014), zal duidelijk zijn hoe het ontwerp 
van het Knooppunt gaat worden. Er kan dus nu niet worden geanticipeerd op het 
toekomstig ontwerp van het Knooppunt Hoevelaken. Daarom wordt bewust gekozen voor 
een tijdelijke oplossing voor het geluidscherm bij Schuilenburg. 
 
De mate van overlast wordt niet bepaald door het feit of een scherm tijdelijk of definitief 
is, hoogstens door het gegeven dat RWS bij een tijdelijk scherm mogelijk twee keer langs 
komt in plaats van één. Op basis van het huidige ontwerp voor het tijdelijke scherm is niet 
aan te geven of dit meer of minder overlast veroorzaakt dan een nader (nog niet 
ontworpen) geluidscherm. 
 
7. Meting verkeersintensiteit 2011 voor berekenen geluidbelasting 2025 

Het ontwerp van een volstrekt onvoldoende geluidwerende voorziening op basis van een 
niet op de werkelijkheid geijkt geluidsniveau maakt het volgens de stichting nodig om de 
verkeersintensiteit van 2011 bij Schuilenburg te meten, teneinde het daarbij behorende 
geluidniveau opnieuw te kunnen berekenen voor het jaar 2025.  
 
Antwoord 

Bij de actualisatie van het akoestisch onderzoek voor het WAB zijn de uitgangspunten ten 
opzichte van het OWAB gewijzigd: 
- de huidige situatie is nu 2010 en is gebaseerd op tellingen die op de onderzochte 

wegen zijn uitgevoerd. Aangezien het basisjaar voor het onderzoek 2010 is, één jaar 
voor aanvang van de werkzaamheden, is het niet logisch om daarvoor 2011 te gaan 
hanteren. 

- de toekomstige situatie is nu 2023 en komt voort uit een geactualiseerd 
verkeersmodel, NRM 2011. 

 
In het onderzoek voor het WAB zijn dus de meest actuele verkeersgegevens gehanteerd. 
 
8. Niet koppelen ingebruikname extra rijstroken met geluidwerende 

voorzieningen aan woningen 

Het niet koppelen van het moment van ingebruikname door het verkeer van de plusstrook 
en weefstrook op de A28 met de gereedstelling van de geluidwerende bouwkundige 
voorzieningen in de woningen van Schuilenburg. De stichting stelt voor om dit moment te 
laten bepalen door het Gemeentelijk Servicebureau.  
 
Antwoord 

Met betrekking tot het hierboven gestelde wordt opgemerkt dat dit een aangelegenheid is 
die berust bij het bevoegd gezag in deze, dat is de minister van Infrastructuur en Milieu. 
Het gemeentelijks servicebureau speelt geen rol in deze.  
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9. Windeffecten van 11 meter hoog scherm 

Het opwekken van harde zuidelijke/westelijke windvlagen op een 11 meter hoog hybride 
scherm, dat staat op een afstand van circa 50 meter van de 30 meter hoge Verdi-flats, 
veroorzaakt opstuwing van lucht. Dit heeft als gevolg extreme rukwinden en veel zwerfvuil 
van elders in de groengordel. Wind- en geluidseffecten van een zodanig hoog scherm zijn 
niet onderzocht (studieresultaat MER is niet onderzocht). 
 
Antwoord  

Inspreker maakt zich zorgen over mogelijke negatieve windeffecten als gevolg van het ter 
hoogte van Schuilenburg te plaatsen geluidscherm langs de A28. Rijkswaterstaat heeft 
ruime ervaring met het plaatsen van gelijksoortige geluidschermen langs rijkswegen die 
dikwijls op enige afstand van bestaande bebouwing zijn gelegen. Omdat uit deze ervaring 
blijkt dat deze schermen bij nabijgelegen bestaande bebouwing niet leiden tot een 
aanmerkelijke verslechtering van de windsituatie en daarover ook niet door omwonenden 
wordt geklaagd, is er geen aanleiding om naar mogelijke windeffecten van het 
geluidscherm bij Schuilenburg specifiek onderzoek te verrichten.  
  

10. Opstuwing van grondwater door damwand 

Het laten opstuwen van grondwater in het stroomgebied van de Eem door het op basis van 
esthetische gronden en op verplaatsbaarheid gekozen hybride scherm met een 10 meter 
lange damwand in de grond. Gevolgen kunnen zijn overstromingen en uitdrogingen van de 
gronden in Schuilenburg en omgeving. 
 
Antwoord 

Voor de fundering van het geluidscherm bij de flats Schuilenburg is bij de verdere 
uitwerking van het ontwerp gekozen voor stalen buispalen, in plaats van voor een 
damwand. Door deze funderingskeuze vindt geen opstuwing van grondwater en geen 
uitdroging van de grond plaats. Daarnaast kunnen in verband met het tijdelijk karakter de 
buispalen in een later stadium makkelijker verwijderd worden. Deze wijziging ten opzichte 
van het deelrapport Bodem en Water bij het MER wordt benoemd in de Notitie actualiteit 
MER, die als bijlage 5 bij de toelichting van het Wegaanpassingsbesluit is opgenomen.  
De fundering van buispalen is te zien op de tekeningen behorend bij het uitvoeringsbesluit 
voor de bouw van het geluidscherm Schuilenburg, dat bij het Wegaanpassingsbesluit ter 
inzage worden gelegd.  
 

Wegontwerp 

 

11. Wegverbreding aan zuidzijde  

De weg wordt volgens het OWAB in de richting van de woningen opgeschoven en zal 
daarbij binnendringen in een belangrijk deel van het leefgebied van bewoners. Algemeen 
belang of wegbouw techniek zijn daarvoor niet aangetoond. Volgens inspreker zijn de 
wegomleggingen effectiever aan te leggen aan de zuidzijde van de Rijksweg naast het 
Schammergebied. De stichting verwijst naar een bijlage bij de zienswijze, voor verdere 
onderbouwing van dit punt. Volgens de stichting is er aan de zuidkant van de A28 
voldoende ruimte om het verkeer naar Apeldoorn en Zwolle van de bestaande rijksweg te 
halen ten behoeve van het groot onderhoud aan de rijksweg in die rijrichting. Wanneer dit 
onderhoud gereed is kan vervolgens groot onderhoud aan de weg in de andere rijrichting 
naar Utrecht worden uitgevoerd. Het verkeer richting Utrecht rijdt dan tijdelijk op het 
zojuist gereedgekomen wegdeel van de A28.  
 
Antwoord 

De inspreker doelt op de faseringsstroken die ten behoeve van het groot onderhoud zijn 
aangelegd. Deze zijn via de omgevingsvergunning, een separate procedure, gerealiseerd. 
Procedureel staan de faseringsstroken los van het Wegaanpassingsbesluit.  
 
12. Middenberm niet gebruikt voor verbreding 

Het ongebruikt laten liggen van de middenberm voor de verbreding van de A28 is ten 
nadele van het leefgenot van de bewoners in de Verdi-flat aan de Groengordel. Het 
dwarsprofiel 21820 dient dan ook van toepassing te worden verklaard voor het 
dwarsprofiel 20320 van Schuilenburg. De stichting maakt ook bezwaar tegen het niet 
benutten als middenberm/wegvak van de open ruimte tussen de twee brughelften over het 
Valleikanaal. 
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Antwoord 

In de Spoedwet wegverbreding is besloten dat de A28 symmetrisch verbreed moet 
worden, om zoveel mogelijk het bestaande asfalt te kunnen benutten. Dit is dan ook als 
uitgangspunt gehanteerd bij de uitwerking van de wegdoorsneden.  
  
Het dwarsprofiel van de A28 van Rustenburg kan niet van toepassing zijn op Schuilenburg. 
Het gebruik van de middenberm, zoals de Stichting voorstelt, kan niet voorkomen dat er 
extra asfalt moet worden aangelegd langs de bestaande weg aan de zijde van 
Schuilenburg. Vanwege verkeersveiligheidseisen en de bestaande dwangpunten voor het 
ontwerp van de weg (dat zijn de viaducten) zou de middenberm slechts over een beperkte 
lengte (100-150 meter) en voor een klein gedeelte (oplopend tot maximaal 1.87 meter) 
kunnen worden gebruikt. De benodigde ruimte voor de verbreding aldaar is 6 meter. De 
vele extra kosten die gemaakt zouden moeten worden om dit kleine gedeelte van de 
middenberm te gebruiken, staan niet in verhouding tot de beperkte winst in ruimte aan de 
kant van Schuilenburg.  
 
13. Verbreding A28 tot 17 meter onnodig 

Het breder maken van het asfalt op de Rijksweg A28 tot 17 meter bij Schuilenburg is 
onnodig voor de benodigde 16,30 meter voor de asfaltstroken. 
 
Antwoord 
De wegbreedte zoals aangegeven op de dwarsprofielen klopt wel degelijk. In de optelsom 
zoals gemaakt door de inspreker is in tegenstelling tot de maten in de dwarsdoorsneden 
geen rekening gehouden met de markeringen (de belijning) op de weg. Verder is de 17 
meter een op halve meters afgerond getal zoals aangegeven in artikel 1 van het 
Wegaanpassingsbesluit. De in de tabellen opgenomen rij-, vlucht- en redresseerstrook zijn 
maten exclusief markering. 
 

14. Bezwaar tegen omgevingsvergunningen 

Nu de wegomleidingen volgens de stichting ook anders aangelegd kunnen worden, hebben 
de bewoners van Schuilenburg op basis van het Verdrag van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens bezwaar gemaakt tegen de verleende ‘Overalvergunning’. 
 
Antwoord 

De procedure tegen de omgevingsvergunning is afgerond en de bestuursrechter heeft in 
haar uitspraak van 23 mei 2012 de bezwaarpunten in het beroepschrift van de stichting 
afgewezen.  
 
 

Groengordel en kap bomen 

 
15. Behoud groengordel 

De stichting noemt dat de bewoners van Schuilenburg belanghebbenden zijn in het 
duurzaam bestaan van hun leefgebied, met name de Groengordel, dat als waterwingebied 
dienst heeft gedaan en volgens door gemeente Amersfoort op internet geplaatste 
informatie in zijn geheel deel uitmaakt van de Groen Blauwe Structuur van Amersfoort. 
 
Antwoord  

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld. Op de herinrichting van de 
Groengordel wordt verder ingegaan onder punt 18. 
 
16. Wijziging bestemmingsplan 

Het is onnodig om het bestemmingsplan Schuilenburg te wijzigen voor de aanleg van 
Rijksweg A28. Hiervoor verwijst de stichting naar bijlage 2 bij de zienswijze. Hierin wordt 
toegelicht dat de beëindiging van de functie van de groengordel in de wijk Schuilenburg 
binnen de Groen Blauwe structuur van Amersfoort ten behoeve van de aanleg van een 
asfaltstrook voor de verbreding van de Rijksweg onnodig is. Dit wordt onderbouwd door de 
stelling dat het niet nodig is om de huidige vangrail te verplaatsen ten behoeve van de 
verbreding. 
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Antwoord 

De Spoedwet wegverbreding regelt de invloed van het wegaanpassingsbesluit (WAB) op 
het desbetreffende bestemmingsplan. De wet bepaalt dat de gemeente haar 
bestemmingsplan dient aan te passen overeenkomstig het WAB binnen een jaar nadat het 
WAB onherroepelijk is geworden. 
 
17. Verdrag voor de rechten van de mens 

De bewoners van Schuilenburg worden vertegenwoordigd door stichting A28 Duurzaam. 
De stichting verwijst naar het Verdrag voor de Rechten van de Mens uit 2001 voor hun 
recht van spreken en recht om gehoord te worden. Het verdrag beschermt het recht van 
de mens op eerbiediging van het privé-, familie-, gezinsleven en van woning en milieu. Dit 
recht behelst dan ook eerbiediging van het leefgenot, van allen die aan of bij de 
Groengordel wonen. Voorts verschaft het verdrag het recht om inlichtingen of denkbeelden 
te ontvangen of te verstrekken. Aangezien de stichting nimmer toegelaten is tot het 
formele en bestuurlijke overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente over de genoemde 
onderwerpen, stelt de stichting het op prijs nu in de gelegenheid gesteld te worden hun 
zienswijze te verstrekken en gehoord te worden.  
 

Antwoord 

De stichting heeft uiteraard recht van spreken en dit krijgt onder meer vorm door het 
bieden van de mogelijkheid om op het ontwerp-wegaanpassingsbesluit zienswijzen in te 
dienen. De bewoners hebben in dit soort procedures recht op het indienen van zienswijzen. 
En recht is ook van toepassing op het eerbiedigen van milieu-aspecten via bijvoorbeeld de 
natuurregelgeving en de geluidregelgeving. Overigens is er meerdere malen overleg 
geweest tussen Rijkswaterstaat en de stichting. De stichting is niet betrokken bij 
bestuurlijk overleg, aangezien de stichting geen bestuursorgaan is.  
     
 

18. Ontbreken plan van herinrichting groengordel Schuilenburg 

In de Groengordel zijn veel bomen weggehaald. Een plan van herinrichting ontbreekt in 
het OWAB. De stichting verwijst verder naar bijlage 4 bij haar zienswijze. In de bijlage 
wordt genoemd dat gemeente Amersfoort een kapvergunning heeft verstrekt, waarin 
genoemd staat dat de bomen binnen één jaar na de werkzaamheden aan de kant van 
Schuilenburg moeten zijn herplant. De stichting stelt dat er meer duidelijkheid moet 
komen over het ontwerpplan voor de Groen Blauwe structuur, waaronder de kosten en een 
tijdschema. De stichting noemt verder dat er een aantal jaar geleden 400.000 euro in de 
Groengordel is geïnvesteerd. 
 
Antwoord 

De revitalisering van de groengordel in Schuilenburg is onderdeel van het A28-project. 
Rijkswaterstaat realiseert zich dat het effect van werkzaamheden en de bouw van het 
geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg ingrijpend is. Daarom is in samenspraak 
met de gemeente Amersfoort en de bewoners van de aangrenzende wijk een ontwerp 
gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw van het geluidscherm. Het plan is 
inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten geweest en er is een participatie-
groep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. Het definitief ontwerp is door het 
college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De werkzaamheden ter uitvoering van de 
groene revitalisering worden ter hand genomen nadat de aanleg van het geluidscherm is 
voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de kaart “Herinrichting Groenzone 
Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 

19. Bezwaar tegen aanvraag vergunning kap van bomen (aanvullende reactie van 

28 april 2011) 

Middels een aanvullende reactie wil de stichting expliciet haar bezwaar tegen de aanvraag 
van een vergunning voor het kappen van nog meer bomen ter hoogte van de wijk 
Schuilenburg kenbaar maken. Het bezwaar treft niet alleen het kappen van bomen, maar 
ook het maken van ruimte voor het hybride geluidscherm. De stichting meent dat dit 
scherm niet of nauwelijks werkt bij hoogbouw zoals in Schuilenburg, en dat de kosten voor 
het plaatsen van het scherm weggegooid geld is. Op de plaats van de nu al gekapte 
bomen kan de door de stichting voorgestelde en later tot een overkapping uit te bouwen 
luifel worden opgebouwd. Het kappen van nog meer bomen is dus onnodig en 
onverantwoord. 
 
Antwoord 
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Het is helaas niet te voorkomen dat er bomen gekapt moeten worden om het geluidscherm 
te kunnen plaatsen. Rijkswaterstaat beseft dat de bomen in de Groengordel van grote 
waarde zijn voor de omwonenden, en gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Tekeningen 
van de bomen die gekapt moeten worden ten behoeve van het plaatsen van het 
geluidscherm ter hoogte van Schuilenburg zijn opgenomen bij het uitvoeringsbesluit voor 
de kap van bomen in Amersfoort, dat bij het Wegaanpassingsbesluit ter inzage wordt 
gelegd.  
Ten aanzien van de werking van het geluidscherm wordt u verwezen naar de hierboven 
gegeven antwoorden onder ‘Geluidmaatregelen’. 
 

Schade, hinder en waardevermindering woning 

 

20. Schade door werkzaamheden, wind en water 

De stichting stelt voor dat er vooropname-rapporten opgenomen worden in het 
Wegaanpassingsbesluit, voor de mogelijke schade aan panden en terreinen in de wijk 
Schuilenburg te Amersfoort door hei- en trilwerk en door de water- en windkerende 
constructie van het hybride scherm. De stichting noemt een rapport dat wordt opgesteld 
om mogelijke schade aan panden te inventariseren, waarin bestaande verzakkingen en 
scheuren zijn vastgelegd, en een rapport voor schade aan terreinen als gevolg van 
uitdroging. Hierin zou de bestaande begroeiing in de groengordel, tuinen en plantsoenen 
vastgelegd moeten worden.  
Verder moet in het WAB een garantieverklaring gegeven worden voor bovengenoemde 
schade, maar ook voor schade als gevolg van sterke windvlagen in de waaigordel achter 
het hybride scherm, en van wateroverstroming veroorzaakt door hetzelfde scherm. 
 
Antwoord  

In hoofdstuk 4 van deze Nota van Antwoord, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”, 
staat beschreven hoe de kans op schade aan objecten in de omgeving van de 
werkzaamheden wordt beperkt. In dit hoofdstuk staat tevens beschreven hoe u een 
verzoek tot schadevergoeding kan indienen, als er naar uw mening sprake is van 
waardevermindering aan uw pand of als u anderszins schade ondervindt als gevolg van het 
Wegaanpassingsbesluit of de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. 
 
21. Waardevermindering woningen 

Inspreker stelt dat het resterende hoge geluidniveau, na aanleg van het hybride scherm, 
schade aan woningen veroorzaakt. De stichting eist dat de waardevermindering van 
woningen door een taxateur wordt bepaald en in het Wegaanpassingsbesluit wordt 
vastgelegd. Het uitkeren van de schade aan eigenaren in verband met de 
waardevermindering van hun woningen moet vóór de openstelling van de weef- en 
spitsstroken plaatsvinden. 
 

Antwoord 

In de voorgaande deelvraag 20 bent u verwezen naar Algemene gedeelte van deze Nota 
van Antwoord waarin een beantwoording is opgenomen ten aanzien van het onderwerp 
schade. Dat antwoord is ook hier van toepassing. 
 

22. Hinder tijdens werkzaamheden 

Als tot de uitvoering van het werk wordt overgegaan, dan moeten volgens inspreker de 
wegomleggingen ter hoogte van Schuilenburg zo worden gepland, dat in de nachtperioden 
van 22.00 tot 06.00 uur geen hei-, tril-, of andersoortig lawaai veroorzakende 
werkzaamheden worden verricht. Tevens wil inspreker dat vermeden wordt dat 
werkvoertuigen in de overgebleven groengordel komen.  
 
Antwoord 

De werkzaamheden die geluidhinder veroorzaken zoals heiwerkzaamheden, zullen overdag 
uitgevoerd worden, tenzij dit bijvoorbeeld vanwege de veiligheid niet te voorkomen is. In 
dat geval zullen wij omwonenden hierover vooraf informeren.  
 

Verzoek tot informatie 

 

23. Verzoek de stichting te informeren over procedures 

De stichting verzoekt Rijkswaterstaat en het gemeentebestuur van Amersfoort om hen te 
informeren wanneer inspraak procedures beginnen voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunningen voor bomenkap en het geluidscherm. Voorts voor de wijziging 
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van het bestemmingsplan Schuilenburg ten behoeve van de bouw van het geluidwerende 
scherm en tenslotte de aanvraag bouwvergunning geluidwerend scherm.  
 
Antwoord 

Onder meer in de informatiebijeenkomsten in september 2012, die zijn georganiseerd in 
aanloop naar het definitieve WAB, heeft het omgevingsmanagement van Rijkswaterstraat 
de stichting alvast ingelicht over de tervisieperiode van het WAB en de uitvoerings-
besluiten. (Dit is ook gebeurd in de aanloop naar het OWAB in 2011). Vanzelfsprekend 
staat de informatie ook in de advertenties in de huis-aan-huisbladen waarin de 
tervisielegging van het Wegaanpassingsbesluit en de uitvoeringsbesluiten is aangekondigd. 
De gemeente dient haar bestemmingsplan aan te passen overeenkomstig het WAB. Dit is 
geregeld in de Spoedwet. De bouwvergunning (‘uitvoeringsbesluit’) voor het geluidscherm 
is door de gemeente verleend en ligt gelijktijdig met het WAB ter visie. 

 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 314 

 

Zienswijze 182, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft een zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen.  
 
Inspreker voegt aan de standaard nog toe:  
 
Volgens inspreker zijn de huidige geluidsschermen al niet toereikend, dus extra 
voorzieningen (hoger en langer dan de planning is) zijn zeer gewenst.  
 
Voor de woning wordt een hogere geluidwaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat van inspreker aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat opnieuw 
ontheffing aangevraagd wordt bij geringe toename.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhogen/verlenging 
geluidsscherm), zodat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Waardevermindering 
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Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 

2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt informatie over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 183, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft een zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen.  
 
Inspreker voegt aan de standaard-zienswijze nog toe:  
 
Voor de woning wordt een hogere geluidwaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat van inspreker aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat opnieuw 
ontheffing aangevraagd wordt bij geringe toename.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhogen/verlenging 
geluidsscherm), dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB.  
 
Inspreker wijst op waardevermindering van de woning. Ook geeft inspreker aan dat de 
nachtrust meer verstoord wordt. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Waardevermindering 
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Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt informatie over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 184, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft een zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen.  
 
Inspreker voegt aan de standaard nog toe:  
 
Voor de woning wordt een hogere geluidwaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat van inspreker aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat opnieuw 
ontheffing aangevraagd wordt bij geringe toename.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhogen/verlenging 
geluidsscherm), dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB.  
 
Inspreker wijst op waardevermindering van de woning. Ook geeft inspreker aan niet rustig 
te kunnen slapen en in de tuin te zitten.  
 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt informatie over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen of om periodes dat 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 185, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft een zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen.  
 
Inspreker voegt aan de standaard nog toe:  
 
Voor de woning wordt een hogere geluidwaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat van inspreker aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat opnieuw 
ontheffing aangevraagd wordt bij geringe toename.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhogen/verlenging 
geluidsscherm), dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB.  
 
Inspreker geeft aan niet rustig te kunnen slapen en in de tuin te zitten.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Waardevermindering 
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Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 

2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt informatie over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 186, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft een zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen.  
 
Inspreker voegt aan de standaard nog toe:  
 
Voor de woning wordt een hogere geluidwaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat van inspreker aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat opnieuw 
ontheffing aangevraagd wordt bij geringe toename.  
 
Inspreker stelt dat op dit moment de geluidsoverlast al dermate hoog is dat extra 
voorzieningen zeker nodig zijn. 
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhogen/verlenging 
geluidsscherm), dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in de huidige (2010) en de 
toekomstige situatie (2023) respectievelijk 48 en 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus sprake van een toename van de geluidbelasting, zodat er in het WAB een hogere 
waarde van 49 dB dient te worden vastgesteld. 
 
Waardevermindering 
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Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 

2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt informatie over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 187, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft een zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Insprekers stellen dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen.  
 
Inspreker voegt aan de standaard nog toe:  
 
Voor de woning wordt een hogere geluidwaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat van inspreker aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat opnieuw 
ontheffing aangevraagd wordt bij geringe toename.  
 
Inspreker stelt dat als er nou miljoenen worden neergelegd voor het verbreden van de 
A28, zou het niet meer dan fatsoenlijk zijn om niet met trucjes de geluidsoverlast te 
bagatellisseren. Inspreker zegt: gewoon die geluidswal begroten en verhoging dus. 
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhogen/verlenging 
geluidsscherm), dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. Er is dus geen sprake van een hogere 
grenswaarde voor toekomstige projecten. 
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Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 

2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen.  

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt informatie over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
 
 
 

 
 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 326 

 

Zienswijze 188, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft een zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Insprekers stellen dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen.  
 
Inspreker voegt aan de standaard nog toe:  
 
Voor de woning wordt een hogere geluidwaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat van inspreker aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat opnieuw 
ontheffing aangevraagd wordt bij geringe toename.  
 
Inspreker vreest meer geluidoverlast bij het zitten in de tuin. Verder is er een lagere 
verkoopprijs.   
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhogen/verlenging 
geluidsscherm), dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
 
Aangezien de woning van inspreker buiten de geluidzone van het project valt, is er geen 
toetsing aan de grenswaarde voor deze woning uitgevoerd. Gelet op de geluidbelastingen 
van de omliggende woningen is het aannemelijk dat de geluidbelasting bij de woning van 
inspreker zowel in de huidige (2010) als in de toekomstige situatie (2023) lager is dan 48 
dB.  
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Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 

2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt informatie over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 189, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft een zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Insprekers stellen dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen.  
 
Inspreker voegt aan de standaard nog toe:  
 
Voor de woning wordt een hogere geluidwaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat van inspreker aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding 
uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat opnieuw 
ontheffing aangevraagd wordt bij geringe toename.  
 
Inspreker stelt dat door de hogere geluidswaarde de waarde van de woning lager wordt.   
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhogen/verlenging 
geluidsscherm), dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Waardevermindering 
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Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 

2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt informatie over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 190, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
Insprekers maken bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg. De overlast zal voor de 
hoger gelegen verdiepingen met 5dB(A) toenemen zoals insprekers op de 
voorlichtingsavond is voorgehouden; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt. Het is te verwachten dat de plaatsing van deze 
geluidswal de overlast door fijnstof erger maakt, zeker voor de hoger gelegen 
verdiepingen. In het OWAB vinden insprekers hier geen gegevens over; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen kosten zijn gemaakt om de 
burgers hier te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg praktisch onverminderd in de omgeving van 

de woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten op 
het balkon onmogelijk zijn.  

 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg te 
Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar voor de gezondheid en hinder voor de 
bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en berekeningsmethoden blijken in deze 
situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen wijzen uit dat het geluidsniveau 
gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is dan de voor het ontwerp 
berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen verre van afdoende. 
Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig onderkend, waardoor in het 
ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende maatregelen tegen geluid 
en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van tekst van een standaard-
zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” beschikbaar is 
gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 190.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.   “Geluidswal” helpt niet tegen geluidsoverlast voor de hoger gelegen 

verdiepingen in de flats 

Inspreker stelt dat volgens Rijkswaterstaat zelf, zoals op de voorlichtingsavond is verteld, 
door de in het OWAB gepresenteerde “geluidswal” de overlast voor de hoger gelegen 
verdiepingen door geluid en fijnstof nog aanzienlijk verslechtert.  
De uitbreiding van de weg is te dicht bij de woningen geprojecteerd en de als muur 
bedoelde voorziening tegen het doordringen van het geluid acht inspreker onaanvaardbaar 
door de geringe hoogte en versterkende werking voor de hooggelegen woningen. 
 
Antwoord 

 

Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 331 

 

Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Als gevolg hiervan kan niet bij alle woningen 
voldaan worden aan de streefwaarde van 48 dB, voor niet afgehandelde 
saneringssituaties. 
 
Voor de woning van inspreker, gelegen op de 8e bouwlaag, geldt dat de  
geluidbelasting in de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt, dit is 10 dB 
lager dan in de huidige situatie (2010). 
 
De veronderstelling dat het geluidscherm niet helpt voor hogere bouwlagen bestreden. Het 
effect is inderdaad minder groot, maar niet te verwaarlozen. 
 
Zie voor het aspect luchtkwaliteit het gegeven antwoord onder deelvraag 1 en 4 
 

 

3.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. De kosten van deze luifel kunnen nu beperkt blijven 
tot de kosten van de nu ontworpen verplaatsbare zgn. hybride “geluidwal” inclusief kosten 
verplaatsing. Het overkappen van de A28 ter plekke voorkomt het gevaar van teveel 
fijnstof.  
 
Inspreker wijst op de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met ramen 
open. In de woning bij gesloten ramen, in het buitenleefgebied en op het balkon heerst nu 
al een niveau van onverdraagbare geluidhinder. Dit betekent dat het openen van ramen 
om te luchten eigenlijk al onmogelijk is.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van tekst van een standaard-
zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” beschikbaar is 
gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 190. 

 

Zie voor het aspect luchtkwaliteit het gegeven antwoord onder deelvraag 1 en 4. 
 
4.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van tekst van een standaard-
zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” beschikbaar is 
gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 190. 

 

 

5.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen.  Als gevolg 
van de bovenstaande punten dient inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
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indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
6.  Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 191, ingediend door:                               

 
 
Montessori Lyceum Herman Jordan 
Jordanlaan 3 
3706 TE  Zeist 
 
 
Inspreker heeft ter ondersteuning van de zienswijze een bijlage bij de zienswijze gevoegd. 
Het betreft een rapportage van de Milieudienst Zuidoost Utrecht met berekende 
concentraties stikstofdioxide en fijnstof 2010 getiteld “Advies met betrekking tot verblijf- 
en werkomstandigheden verbeterende (milieu) maat-regelen op de locatie Herman Jordan 
Lyceum in Zeist (R10-139)”. De datum van het advies ontbreekt in het rapport.    
Voor de behandeling van de zienswijze is kennis genomen van de bijlage en verweven in 
de beantwoording.   
 

1.   Schoolgebouw stond er voor de aanleg van de A28   

Inspreker begrijpt dat RWS streeft naar verbetering van de doorstroming van het verkeer 
op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. Maar inspreker maakt zich ernstige zorgen over 
de gezondheid en veiligheid van leerlingen en personeel van het Montessori Lyceum 
Herman Jordan. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het huidige schoolgebouw 
gerealiseerd, ruim voor de aanleg van de A28. Begin tachtiger jaren is de A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort voltooid en opengesteld. Gebouw en sportveld van het lyceum 
liggen op minder dan 50 meter afstand van de A28. Op werkdagen verblijven er zo’n 800 
mensen op deze locatie. Momenteel worden er al allerlei normen voor luchtkwaliteit, geluid 
en externe veiligheid overschreden. Uitbreiding is voor inspreker slechts aanvaardbaar als 
tegelijkertijd maatregelen worden getroffen om geluidsoverlast en luchtvervuiling te 
verminderen en de veiligheid te verbeteren. 
 

Antwoord 

Het lyceum stond er al en daarna kwam de aanleg van de A28. Indertijd is wel de 
planologische beslissing genomen en een wettelijke procedure doorlopen om de A28 op die 
plek neer te leggen. Dat is nu niet meer terug te draaien. RWS heeft uiteraard begrip voor 
het feit dat u in de gegeven omstandigheden en met de verbredingsplannen op komst het 
beste nastreeft voor de 800 mensen die op de locatie verblijven. Uw opmerkingen over de 
aspecten luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid worden uitgebreid behandeld bij de 
deelvragen 2 t/m 4 die u hieronder aantreft. Graag verwijzen we u daarnaar. 
 

2.   Geluid 

Inspreker staat positief tegenover de plannen tot aanleg van geluidreducerend asfalt 
(tweelaags ZOAB) op het traject ter hoogte van de school. Inspreker is het niet eens met 
de opmerking: “Het nemen van extra geluidmaatregelen blijkt echter niet ‘doelmatig’ 
(kostenefficiënt) te zijn” (zie brief 16 maart kenmerk RWS/DUT-2011/1281169). Volgens 
het Advies van de Milieudienst Zuidoost Utrecht en de GGD Midden Nederland (zie bijlage) 
is een geluidscherm langs de A28 van 8 meter hoogte gewenst om de geluidsniveaus op de 
gevels en de buitenruimten significant terug te dringen. Daarnaast dringt inspreker aan op 
het instellen van een maximumsnelheid van 80 km/h ter plekke. Ter handhaving van deze 
maximumsnelheid is het noodzakelijk om het traject te voorzien van trajectcontrole. 
 
Antwoord 

 
Afweging maatregelen 
In het akoestisch onderzoek voor het OWAB en het WAB is een landelijk criterium 
gehanteerd om de doelmatigheid van maatregelen te bepalen. In dit 
doelmatigheidscriterium wordt aangegeven op welke manier maatregelen moeten worden 
onderzocht en wanneer deze kosteneffectief zijn. Er wordt gekeken naar het aantal dB's 
die gereduceerd worden en naar de kosten van de maatregelen. Dit wordt tegen elkaar 
afgewogen en zo ontstaat een uiteindelijk maatregelpakket. 
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Met de in het WAB voorgestelde maatregelen kan voor de meeste geluidgevoelige 
bestemmingen de geluidbelasting in het gebied waarin het Herman Jordanlyceum is 
gelegen de geluidbelasting worden teruggebracht naar de grenswaarde. 
De resterende overschrijdingen zijn betrekkelijk laag en gering in aantal, zodat het niet 
doelmatig is om meer maatregelen te treffen. 
 
In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB zijn naar aanleiding van 
zienswijzen aanvullende maatregelen onderzocht op de rand van de Vollenhovetunnel. 
Deze bleken echter onvoldoende extra reducties op te leveren en daardoor niet doelmatig 
te zijn. 
 
Advies Milieudienst 
Het advies van de Milieudienst Zuidoost Utrecht met betrekking tot een scherm van 8 
meter hoog is duidelijk, maar gebaseerd op andere overwegingen dan het wettelijk kader 
waaraan het project A28 Utrecht-Amersfoort moet voldoen. Een dergelijk scherm zal de 
geluildbelastingen bij het Herman Jordanlyceum inderdaad aanzienlijk reduceren, maar is 
op basis van de gehanteerde criteria niet doelmatig en zoals gezegd niet nodig om te 
voldoen aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. 
 
Verlaging snelheid 
Het uitgevoerde akoestische onderzoek vormt geen aanleiding voor het verlagen van de 
maximumsnelheid. Aangezien de hoogste bijdrage aan de totale geluidbelasting wordt 
veroorzaakt door vrachtverkeer, zou het effect van een snelheidsverlaging overigens 
beperkt zijn, aangezien voor vrachtwagens al een lagere snelheid geldt. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

De rekenmodellen zijn voor inspreker ondoorzichtig en gaan uit van rooskleurige 
toekomstverwachtingen zoals nog schonere motoren, een toename van het verkeer (32% 
in 2020) en een goede doorstroming. De Milieudienst Zuidoost Utrecht heeft voor het 
lyceum de concentraties stikstofdioxide en fijnstof berekend voor 2010 (zie bijlage). Hierbij 
is uitgegaan van de volgende situaties:  
De referentiesituatie: uitgegaan is van de huidige bebouwing en afscherming; 

• Een situatie met scherm langs de A28 (Utrechtseweg tot luifel) van 6 meter hoog;  
• Een situatie met scherm langs de A28 (Utrechtseweg tot luifel) van 8 meter hoog; 
• Een situatie met scherm langs de A28 (Utrechtseweg tot luifel) van 10 meter hoog. 

 
Het effect van de schermen op de concentraties fijn stof is significant. Uitgaande van de 
totale concentratie lijkt het effect gering, echter de reductie vindt vooral plaats in het fijn 
stof (PM2,5). Deze fractie is het meest schadelijk, omdat deze deeltjes vanwege de 
geringe grootte diep geïnhaleerd kunnen worden in de longen. Deze fractie is vooral 
afkomstig van verbrandingsprocessen en is veel schadelijker dan bodemstof en zeezout. 
Voor alle vormen van verkeergerelateerde luchtvervuiling (waaronder fijn stof) geldt dat 
deze dicht bij de bron veel reactiever zijn dan op grote afstand. 
 
De schermwerking zorgt ervoor dat de luchtvervuiling op grotere hoogte vrijkomt. Hiermee 
wordt de afstand tot de ontvanger vergroot en wanneer de luchtvervuiling op grotere 
hoogte vrijkomt wordt dit beter gemengd met de lucht in de hogere luchtlagen. De bron 
wordt hiermee niet weggenomen, de stoffen verdwijnen dus niet, maar het lyceum wordt 
blootgesteld aan lagere concentraties verkeer gerelateerde luchtvervuiling. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat een scherm van circa 10 meter het meeste effect heeft op 
de concentraties luchtvervuiling. Het effect van een scherm van 4 meter is nihil. Een 
scherm van 10 meter zorgt voor een iets betere verdunning dan een scherm van 8 meter, 
maar dit effect is gering. 
De realisatie van een scherm van 10 meter is minder kosteneffectief dan een scherm van 8 
meter en daarom gaat de voorkeur uit naar een scherm van 8 meter. Verder zal een 
reductie van de maximumsnelheid tot 80 km/h een gunstige invloed hebben op de 
luchtkwaliteit. 
 

Antwoord 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof (PM10) en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor 
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luchtkwaliteit is een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van 
gebieden te beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide. Ook op de locatie van het 
Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
In het onderzoek van de Milieudienst Zuidoost Utrecht waar inspreker naar verwijst, is 
aangegeven dat de concentraties stikstofdioxide in 2010 hoger zijn dan de norm, en de 
concentraties fijn stof (PM10) in 2010 lager zijn dan de norm. Voor stikstofdioxide is hierbij 
getoetst aan de grenswaarde die geldt vanaf 2015. 
Uit de monitoring van het NSL blijkt dat de concentraties NO2 tussen 2010 en 2015 zullen 
afnemen en in 2015 lager zijn dan de norm. 
 
De inspreker geeft aan dat de schermen met name bijdragen aan de reductie van PM2.5. 
De grenswaarde voor PM2.5 is niet van toepassing op het OWAB A28 (Wm, bijlage 2, 
paragraaf 3, voorschrift 4.4, 2e lid).Overigens zijn de PM2,5-concentraties sterk gerelateerd 
aan de PM10-concentraties. In analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving is 
opgenomen dat, uitgaande van de huidige kennis over emissies en concentraties van PM10 
en PM2,5, het aannemelijk is dat als vanaf 2011 aan de grenswaarden voor PM10 wordt 
voldaan, ook aan de norm voor PM2,5 wordt voldaan. Daarmee is de kans zeer klein dat de 
norm voor PM2,5 wordt overschreden op locaties waar de PM10-norm wordt gehaald. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
4.  Externe veiligheid en verkeersveiligheid 

Inspreker geeft aan dat de A28 hier loopt (80 meter van de school) via een viaduct onder 
de Utrechtseweg door. Aan de oostzijde van het viaduct (naast de school) maakt de A28 
een bocht en verdwijnt onder de overkapping bij de Pedagogenbuurt. Er wordt door het 
verkeer een aanzienlijk hoogteverschil overbrugd. De gelijktijdige aanwezigheid van 
viaduct, bocht, hoogteverschil en overkapping hebben een zeer negatieve invloed op de 
verkeersveiligheid die RWS onvoldoende onderkent. Uitbreiding naar 3 rijstroken op noord- 
en zuidbaan van de A28 onder het viaduct (Utrechtseweg) verhoogt de onveiligheid en is 
in strijd met Europese richtlijnen. Compensatie kan gevonden worden in het terugbrengen 
van de maximumsnelheid naar 80 km/u en handhaving door trajectcontrole. 
 

Antwoord 
 
Externe veiligheid 
Voor externe veiligheid is een onderzoek uitgevoerd waarbij de verkeersveiligheidssituatie 
ofwel de ongevalskans is meegenomen bij de berekeningen. Dit geeft mede een geringe 
toename van het groepsrisico waarvoor een groepsrisicoverantwoording is opgenomen in 
het deelrapport Externe Veiligheid bij het MER.  
 
Verkeersveiligheid  
In de huidige situatie is het wegvak ter hoogte van de Vollenhovetunnel en de 
luifelconstructie niet aangemerkt als verkeersonveilige locatie op basis van de 
geregistreerde ongevallengegevens. Het wegontwerp van de onderhavige studie A28 
Utrecht – Amersfoort voldoet aan de ontwerprichtlijnen die onder andere zijn gebaseerd op 
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verkeersveiligheid en zijn toegespitst op het verwachtingspatroon van weggebruikers. De 
aspecten functie, vormgeving en gebruik zijn hierbij op elkaar afgestemd. 
 
Het is correct dat de rijstroken in de bakconstructie van de Vollenhovetunnel tussen km. 
4,30 en km. 4,99, zowel op de noordbaan als de zuidbaan, versmald worden uitgevoerd. 
Zoals is opgenomen in het Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort in tabel 1.1 
en 1.9, alsmede in de Projectspecifieke afwegingsnotitie verkeersveiligheid die een bijlage 
vormt bij de toelichting  van het Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, 
bedraagt de rechterrijstrook 3,35 meter, de middelste rijstrook 3,40 meter en de 
linkerrijstrook 3,15 meter. De vluchtstrook bedraagt 3,30 meter.  
 
Indien conform de European Agreement on Main International Traffic Arteries, de 
internationale wetgeving, een rijstrookbreedte van 3,50 meter wordt toegepast in de 
bakconstructie van de Vollenhovetunnel is geen ruimte voor een volledige vluchtstrook 
aanwezig. De resterende ruimte voor de vluchtstrook bedraagt dan ca. 2,50 meter. Vanuit 
verkeersveiligheidsoogpunt is de afwezigheid van volwaardig brede vluchtstroken op deze 
locatie niet acceptabel. Gezien het hoge percentage vrachtverkeer op de A28 levert een 
onvolwaardige vluchtstrook een schijnveiligheid op. Een vrachtwagen heeft een 
maatgevende breedte van 2,60 meter, waardoor het voertuig gedeeltelijk op rijstrook 3, 
de meest rechter rijstrook, zal staan. Voor personenauto’s is een dergelijke breedte 
misschien voldoende om het voertuig geheel op de vluchtstrook te positioneren, echter 
niet om het voertuig te verlaten. Indien voertuigen gebruik moeten maken van een niet 
volwaardige vluchtstrook, ontstaat een verhoogd risico op ongevallen. Om een volwaardige 
vluchtstrook te creëren, is de maatvoering van de rijstrookbreedten aangehouden, zoals 
ook wordt toegepast op wegvakken met een maximumsnelheid van 100 km/uur waarbij 
sprake is van een benuttingsstrook. Bij dit profiel van strookbreedten blijft de 
verkeersveiligheid gewaarborgd. In de balans tussen een profiel met drie rijstroken van 
3,50 meter zonder volwaardige vluchtstrook en een profiel met versmalde rijstroken met 
een volwaardige vluchtstrook, heeft vanuit verkeersveiligheidsoogpunt het profiel met de 
volwaardige vluchtstrook prioriteit.  
 
5.  Verzoek om maatregelen  

Inspreker kan akkoord gaan met de voorgestelde verbreding van de A28 als gelijktijdig 
maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast te verminderen en de luchtkwaliteit 
en de externe veiligheid te verbeteren. Essentieel daarbij zijn het plaatsen van een 8 
meter hoog scherm tussen de A28 en het lyceum en tussen de luifel en de Utrechtseweg, 
en het beperken van de maximumsnelheid ter plaatse tot 80 km/u (inclusief 
trajectcontrole) 
 
Antwoord 

Uw opmerkingen zijn behandeld onder de punten 2, 3 en 4. Hier wordt u naar verwezen.  
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Zienswijze 192, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiten afrit Hoevelaken op de A1  

Inspreker tekent als inwoner van Hooglanderveen bezwaar aan tegen het voorgenomen 
afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals voorgesteld 
wordt in het OWAB. Inspreker is bezitter van een koopwoning en heeft destijds voor 
Hooglanderveen gekozen (mede) vanwege de goede bereikbaarheid. Dit ondanks een wat 
hogere aanschafprijs van de woning in relatie tot andere potentiële vestigingsplaatsen. 
 
Inspreker stelt dat het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer richting Amsterdam en Zwolle 
de bereikbaarheid van Hooglanderveen aanzienlijk zal verslechteren omdat verkeer naar 
Hoevelaken gebruik gaat maken van de lokale wegen door de woonomgeving. Deze wegen 
zijn daar niet op toegerust en zullen ten gevolge van dit verkeer verstopt raken.  
 
Inspreker is daarom van mening dat het opheffen van de afrit A1 niet moet worden 
uitgevoerd, omdat het zijn belang, ondermeer als weggebruiker en als huizenbezitter, zeer 
schaadt evenals dat van vele medebewoners. De argumenten voor het afsluiten zijn niet, 
of in ieder geval onvoldoende, onderbouwd zoals hieronder aangegeven. Bovendien zijn er 
volgens inspreker goede argumenten om de afslag open te houden.  
 
Zienswijze 192 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulier) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende kernen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 193, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Belang van bewoner bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Inspreker tekent als inwoner van Hooglanderveen bezwaar aan tegen het voorgenomen 
afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals voorgesteld 
wordt in het OWAB. Inspreker is bezitter van een koopwoning en heeft destijds voor 
Hooglanderveen gekozen (mede) vanwege de goede bereikbaarheid. Dit ondanks een wat 
hogere aanschafprijs van de woning in relatie tot andere potentiële vestigingsplaatsen. 
 
Inspreker stelt dat het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer richting Amsterdam en Zwolle 
de bereikbaarheid van Hooglanderveen aanzienlijk zal verslechteren omdat verkeer naar 
Hoevelaken gebruik gaat maken van de lokale wegen door de woonomgeving. Deze wegen 
zijn daar niet op toegerust en zullen ten gevolge van dit verkeer verstopt raken.  
 
Inspreker is daarom van mening dat het opheffen van de afrit A1 niet moet worden 
uitgevoerd, omdat het zijn belang, ondermeer als weggebruiker en als huizenbezitter, zeer 
schaadt evenals dat van vele medebewoners. De argumenten voor het afsluiten zijn niet, 
of in ieder geval onvoldoende, onderbouwd zoals hieronder aangegeven. Bovendien zijn er 
volgens inspreker goede argumenten om de afslag open te houden.  
 
Zienswijze 193 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende kernen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 194, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn/haar zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen. 
 
Voor de woning wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat aanwijsbaar verslechterd. Het gaat hier niet om een tijdelijke ontheffing, 
maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt 
van deze hogere geluidsbelasting en het zelfs mogelijk is dat opnieuw ontheffing gevraagd 
wordt bij een in de ogen van RWS geringe toename. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 
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Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Inspreker 
denkt met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem 
onduidelijk hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem/haar te informeren over de te 
verwachten overlast gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 195, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn/haar zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen. 
 
Voor de woning wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd. Hiermee wordt het 
woonklimaat aanwijsbaar verslechterd. Het gaat hier niet om een tijdelijke ontheffing, 
maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt 
van deze hogere geluidsbelasting en het zelfs mogelijk is dat opnieuw ontheffing gevraagd 
wordt bij een in de ogen van RWS geringe toename. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 

 

2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 
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Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Inspreker 
denkt met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem 
onduidelijk hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem/haar te informeren over de te 
verwachten overlast gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 196, ingediend door:                               

 
 
Gemeente Nijkerk 
Afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling 
Postbus 1000 
3860 BA  Nijkerk 
 
 
1.   Openhouden aansluiting Hoevelaken op de A1  

Het bezwaar van de gemeente Nijkerk tegen de maatregelen die voortvloeien uit  de 
planstudie A28 is de aanzienlijk verminderde bereikbaarheid van de kern Hoevelaken als 
gevolg van de voorgenomen gedeeltelijke afsluiting van de afslag Hoevelaken. Samen met 
de gemeenten Leusden en Amersfoort pleit de gemeente in het kader van de Planstudie 
Hoevelaken al enige tijd voor het volledig openhouden van de aansluiting Hoevelaken op 
de A1. De gemeente vindt dat de discussie over het al dan niet gedeeltelijk opheffen of 
openhouden van aansluiting Hoevelaken moet worden gevoerd in het kader van de 
Planstudie Hoevelaken. Het nu, in het kader van de planstudie A28, deels afsluiten van de 
aansluiting loopt onnodig vooruit op deze definitieve beslissing.  
 
Een overhaaste en onvoldoende onderbouwde en gemotiveerde beslissing omtrent het al 
dan niet volledig in stand houden van de aansluiting Hoevelaken in het kader van de 
Planstudie A28 kan leiden tot een mogelijk onomkeerbare situatie, dan wel desinvestering 
of ondoelmatig gebruik van beschikbare middelen. 
 

Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Nijkerk en omliggende kernen en daarnaast het 
Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor 
de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 

2.   Aanpassing aansluiting Hoevelaken 

Uit de verkeersstudies van Grontmij en DHV in opdracht van Rijkswaterstaat voor de 
planstudie Hoevelaken is gebleken dat de aansluiting Hoevelaken ”verkeerskundig nuttig” 
is. Uit de reacties van de bevolking blijkt tevens dat de inwoners en de bedrijven in 
Hoevelaken hoofdzakelijk zijn georiënteerd op de regio Amsterdam. Dit wordt bevestigd 
door onderzoek, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de circa 6.200 motorvoertuigen 
die in 2010 gemiddeld per weekdag gebruik maakten van de afrit, uit de richtingen 
Amsterdam en Zwolle kwamen. Indien de uitvoeger vanaf de A1 richting Hoevelaken niet 
meer toegankelijk is voor het verkeer uit deze richtingen vervalt daarmee de, voor de 
inwoners en bedrijven van Hoevelaken, belangrijkste afrit. 
 
Het gevolg is dat het autoverkeer en het vrachtverkeer uit de richtingen Amsterdam en 
Zwolle via het onderliggend wegennet naar Hoevelaken moeten rijden. Het effect van het 
gedeeltelijk opheffen van aansluiting Hoevelaken op het onderliggend wegennet is 
onvoldoende onderzocht. Gelet op het huidige gebruik van aansluiting Hoevelaken heeft 
het opheffen van de aansluiting een intensivering van het gebruik van het lokale 
(gemeentelijke) wegennet tot gevolg. 
 
Uit de stukken blijkt niet of het huidige wegennet deze extra verkeersintensiteit kan 
opvangen. Daarnaast is het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de doorstroming van het 
verkeer op het onderliggend wegennet. Concreet betekent dit dat de aansluiting 
Hoevelaken vooral belangrijk is voor de bereikbaarheid voor Hoevelaken, Vathorst en 
bedrijventerrein De Wieken/Vinkenhoef en de verbetering van de leefbaarheid op het 
onderliggend wegennet nabij de A28 en A1. De gemeente pleit daarom voor het geheel in 
stand houden van aansluiting Hoevelaken op de A1 inclusief de afrit vanuit het westen. 
 

Antwoord 

Zoals onder punt 1 al is aangegeven, is in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord uitgebreid ingegaan op het onderwerp Aansluiting Hoevelaken. Hier wordt naar 
verwezen. 
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3. Realiseren extra rijstrook op verbindingsboog Utrecht-Apeldoorn 

Het gedeeltelijk laten vervallen van de aansluiting Hoevelaken vloeit voort uit het 
voornemen om de verbindingsboog  vanuit de richting Utrecht in de richting Apedoorn te 
verdubbelen. In het OWAB is gesteld dat: “de verbindingsboog vanuit de richting Utrecht 
naar de richting Apeldoorn verdubbeld wordt, omdat richting Apeldoorn veel autoverkeer 
wordt voorzien.” In de toelichting wordt onvoldoende onderbouwd of, en zo ja waarom een 
verdubbeling van de verbindingsboog noodzakelijk is. 
 
Indien uit een aanvullende onderbouwing de nut en noodzaak van verdubbeling van de 
verbindingsboog Utrecht-Apeldoorn alsnog naar voren komt, dan verzoekt de gemeente 
dringend of de twee rijstroken samengevoegd kunnen worden voordat deze invoegen op 
de A1. Hierbij refereert ze aan het voorbeeld van de verbindingsboog A30 richting A12 
Arnhem bij het knooppunt Maanderbroek. Een ander voorbeeld is knooppunt 
Watergraafsmeer, waarbij voor het verkeer komende vanaf de A1 wat via de A10 naar het 
noorden wil rijden op drukke momenten de linker rijstrook (dynamisch) wordt afgekruist in 
verband met de korte invoegstrook op de A1. Een dergelijke uitvoering op de 
verbindingsboog Utrecht-Apeldoorn in het knooppunt Hoevelaken zou de mogelijkheid 
bieden om de aansluiting Hoevelaken volledig open te houden. 
 
Antwoord 

Zoals onder punt 1 al is aangegeven, is in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord uitgebreid ingegaan op het onderwerp Aansluiting Hoevelaken. Hier wordt naar 
verwezen. 
 
 
4.  Verbindingsboog Utrecht-Apeldoorn en aansluiting Hoevelaken meenemen bij 

planstudie Hoevelaken en er niet over beslissen in planstudie A28  

De gemeente vindt dat met het gedeeltelijk opheffen van de aansluiting Hoevelaken op de 
A1 de gemeente en in het bijzonder de bedrijven en inwoners van Hoevelaken worden 
geraakt in het belang van de bereikbaarheid. Daarbij is onvoldoende onderzocht wat de 
gevolgen zijn van het gedeeltelijk opheffen van de aansluiting op de A1 voor de 
doorstroming en de verkeersveiligheid op het onderliggend (gemeentelijk) wegennet. 
 
Op dit moment wordt in het kader van de planstudie Hoevelaken de discussie gevoerd over 
het al dan niet openhouden of gedeeltelijk opheffen van de aansluiting Hoevelaken op de 
A1. Hierbij wordt ook specifiek de samenhang met het onderliggend wegennet onderzocht. 
Daarom pleit de gemeente ervoor om het vraagstuk van de verbindingsboog en het al dan 
niet opheffen van aansluiting Hoevelaken mee te nemen bij de planstudie Hoevelaken en 
niet vooruitlopend op de uitkomst van deze discussie al een beslissing te nemen in het 
kader van de planstudie A28.  
 
Antwoord 

Zoals onder punt 1 al is aangegeven, is in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord uitgebreid ingegaan op het onderwerp Aansluiting Hoevelaken. Hier wordt naar 
verwezen. 
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Zienswijze 197, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Leusden 
 
 
1.   Op de woning geen hogere waarde geluid vaststellen   

Inspreker wijst erop dat in bijlage 1 van het OWAB voor haar woning een hogere waarde 
voor geluid wordt voorgesteld, namelijk 56 dB. Op de berekeningen die zijn bijgevoegd 
staat een gele stip bij haar huis, hetgeen betekent dat door bronmaatregelen wordt 
voorzien dat het geluidsniveau niet omhoog gaat. Derhalve lijkt het vaststellen van een 
hogere waarde voor het geluid overbodig. Inspreker ziet graag dat de hogere waarde niet 
wordt vastgesteld. 
 
Antwoord 

De gegevens zoals in het OWAB vermeld zijn juist: uit de berekeningen blijkt dat er geen 
toename is van de geluidbelasting tussen de huidige situatie (2009) en de toekomstige 
situatie (2022). Het geactualiseerde onderzoek voor het WAB, dat uitgaat van huidige 
situatie (2010) en toekomstige situatie (2023), laat overigens hetzelfde zien.  
Er is bij deze woning echter sprake van een eerder vastgestelde hogere waarde vanwege 
sanering. Deze hogere waarde is lager dan de huidige geluidbelasting, zodat deze als 
grenswaarde wordt gehanteerd. 
 
In de toekomstige situatie is de geluidbelasting hoger dan deze grenswaarde en moet er 
een hogere waarde worden vastgesteld. 
 
 
2. Scherm of wal bouwen voor ‘geluidsgat’ van km 19,8-km 20,2 

Tussen ongeveer km 19 en 21 wordt de nieuwbouwwijk aan de NW-zijde van de A28 
beschermd door een grote geluidswal. Echter, door de geluidsreflectie tegen deze wal, 
wordt de geluidsbelasting ter hoogte van de woning van inspreker mogelijk hoger. 
Inspreker ziet daarom graag dat aan de ZO-zijde van de A28 ter hoogte van km 19,8 tot 
20,2 een aanvullend scherm of wal wordt gebouwd. Ten noorden van km 20,2 ligt al een 
wal en ten zuiden van km 19,8 is er geluids-bescherming door de afrit. Het geluidsgat van 
km 19,8 tot 20,2 moet dicht! 
Waarom wordt er voor een natuurgebied (voorbij km 20,2), waar geen mensen wonen, wel 
een geluidswal gebouwd? Dit komt behoorlijk absurd over! 
 
Antwoord 

Bij het beoordelen van doelmatige maatregelen wordt een landelijk gehanteerd criterium 
gebruikt, waarbij op basis van de optredende overschrijdingen van de grenswaarden het 
effect van een maatregel wordt beoordeeld. 
 
Met de aanleg van tweelaags ZOAB op de A28 kunnen de optredende overschrijdingen 
vrijwel geheel worden weggenomen. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarden van de 
Wet geluidhinder en is het niet nodig om meer maatregelen te onderzoeken. 
 
Het scherm dat aan de overzijde in Amersfoort wordt gebouwd wordt absorberend 
uitgevoerd, zodat slechts een gering deel van het geluid wordt weerkaatst. Desalniettemin 
zal de geluidbelasting daardoor ongeveer 0,3 dB hoger zijn. 
 
De geluidwal bij de Schammer is een initiatief van de gemeente Leusden ten behoeve van 
het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied. Deze is dus op grond van andere 
overwegingen en niet in het kader van het project aangelegd. 

 
 

3.   Dubbele geluidsbelasting (A28 en Randweg) op woning aanpakken 

Op pagina 47 van het OWAB staat dat het doelmatig is om over 190 meter het bestaande 
asfalt van de Randweg te vervangen door een stiller wegtype. Omdat de achtertuin van de 
woning van inspreker grenst aan dit stuk van de Randweg, vindt inspreker dat dit asfalt 
gelijk met de reconstructie van de A28 moet worden aangepakt. Tevens zal er aan de 
andere zijde van de Randweg de komende jaren een nieuwe woonwijk ontstaan, waarvoor 
ook een stillere weg nodig zal zijn.  
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Aangezien de woning van ondergetekende ligt ingeklemd tussen de Randweg en de A28, in 
de oksel van de afrit, verwacht inspreker dat RWS concreet wat doet met deze zienswijze, 
zodat dubbele geluidsbelasting, namelijk van de A28 en van de Randweg voor haar 
woning, wordt aangepast. 
 
Antwoord 

In de Wet geluidhinder wordt voorgeschreven dat het akoestisch onderzoek betrekking 
moet hebben op de weg waar de fysieke aanpassingen plaatsvinden. In dit geval vindt de 
toetsing aan de grenswaarden dus plaats voor de geluidbelasting t.g.v. de rijksweg A28.  
De Randweg in Leusden is een gemeentelijke weg en wordt in het kader van het project 
niet gewijzigd. Er is dus geen aanleiding om in het kader van dit project daarvoor 
maatregelen te treffen. 
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Zienswijze 198, ingediend door:                               

 
 
Unica Installatiegroep BV 
De Wel 15 
Postbus 202 
3870 CE  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Unica is gevestigd in Hoevelaken sinds begin 2000 en houdt zich bezig met het ontwerpen 
en installeren van gebouw gebonden installaties. Bij het bedrijf werken circa 2000 
medewerkers, waarvan circa 200 op de vestiging in Hoevelaken. Daarvan komt circa de 
helft van buiten de gemeente. Daarnaast heeft het bedrijf te maken met zakelijk verkeer 
en transport. Vanuit dit hoofdkantoor gaat er zeer veel transport vanuit andere vestigingen 
naar toe en vice versa. Het bedrijf heeft een groot belang bij een goede aansluiting op het 
hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de congestie op het knooppunt 
Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het onderliggende wegennet.  
 
Zienswijze 198 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 199, ingediend door: 

 
 
De Alliantie Ontwikkeling BV 
Bestevaer 48 
Postbus 95 
1270 AB  Huizen 
 
 
1.   Besluit IenM brengt het project Hogewegzone in het geding   

Inspreker geeft een zienswijze op het OWAB, de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en 
het MER. Op de grens van cluster 27 en 28 (de wijken Randenbroek-Schuilenburg en 
Liendert-Rustenburg) ligt het projectgebied van de Hogeweg-zone. Dit project betreft een 
samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en Stichting de Alliantie. Hier worden, 
naast het nieuwe stedelijk zwembad met sporthal, ook circa 800 nieuwbouwwoningen 
gerealiseerd.  
 
De gemeente heeft van 10 februari tot en met 23 maart 2011 het ontwerp-
bestemmingsplan Hogewegzone en ontwerp besluit hogere grenswaarden ter inzage 
gelegd. Het bestemmingsplan zal in juni 2011 worden vastgesteld. In het OWAB wordt 
echter geen aandacht geschonken aan de in dit bestemmingsplan opgenomen woningen. 
Indien het OWAB ongewijzigd in werking treedt, komen een groot aantal woningen boven 
de maximaal toegestane geluidsbelasting uit. Aangezien voor deze in het bestemmingsplan 
opgenomen woningen reeds een besluit hogere waarden is genomen, komt door het 
besluit van de minister van IenM het project Hogewegzone in het geding. 
 
De uitgangspunten van het bestemmingsplan voor de geluidsbelasting op de woningen en 
de hogere waarden mogen niet worden aangetast door de ontwikkelingen aan de A28. 
Inspreker verzoekt hier rekening mee te houden. Zeker gezien het vergevorderde stadium 
van het ontwerp-bestemmingsplan Hogewegzone. 
 
Bij de aansluiting van de A28 op de Hogeweg en ter hoogte van de woonwijken Liendert en 
Rustenburg voorziet het OWAB alleen in tweelaags ZOAB. Er is niet voorzien in een 
verhoging van de huidige geluidsschermen. Indien de geluidsschermen aan de A28 niet 
worden verhoogd, zal door aanpassing van de A28 de geluidsbelasting op deze twee 
woonwijken (derhalve ook op de woningen in het project Hogewegzone) toenemen. 
Inspreker verzoekt om aanvullende maatregelen te treffen, zodat de woonkwaliteit en 
benuttingsmogelijkheden van het projectgebied niet worden aangetast.  
 
Antwoord 

Het ontwerp-bestemmingsplan voor de Hogewegzone heeft ter inzage gelegen in een 
periode dat het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit (OWAB) werd afgerond. De 
besluitvorming voor dit project was bij het opstellen van het OWAB nog niet zover, dat het 
meegenomen kon worden. 
 
In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB is het effect van de verbreding 
van de A28 voor de Hogewegzone onderzocht, zie figuur 6.32 en tabel 6.33. Hieruit blijkt 
dat met de voorgestelde maatregelen de geluidbelastingen in de toekomstige situatie 
(2023) uit het bestemmingsplan niet worden overschreden. Het project A28 Utrecht-
Amersfoort vormt dus geen belemmering voor de doorgang van het plan. 
  
2. Verhogen scherm met 1 meter, betrek projectgebied Hogewegzone er ook bij 

Voor de wijken Liendert en Rustenburg (cluster 28) wordt in het ontwerp-besluit 
overwogen dat het terugplaatsen van het huidige te verwijderen scherm doelmatig is. 
Verder wordt geconstateerd dat het realiseren van een 1 meter hoog scherm niet 
doelmatig is, omdat de meerkosten van het hogere scherm (variant 56) ten opzichte van 
het budget volgens inspreker beperkt zijn. 
 
Uit het ontwerp-besluit blijkt niet wat de effecten zijn van een 1 meter hoger scherm op 
het aantal benodigde grenswaarden. Aangenomen mag worden bij verhoging van het 
geluidsscherm met 1 meter, dat de geluidsbelasting verder afneemt en er minder hoge 
waarden aangevraagd hoeven te worden. Gezien het geringe verschil in kosten, verzoekt 
inspreker de afweging op doelmatigheid opnieuw uit te voeren en daarbij ook het aspect 
goede ruimtelijke ordening betrekken.  



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 349 

 

 
Inspreker verzoekt het projectgebied Hogewegzone bij deze afweging te betrekken. 
Inspreker meent dat een verdere verhoging van het gehele (te vervangen en te 
handhaven) scherm een realistische optie is. Daarmee kan een verdere verhoging van de 
geluidbelasting –en vast te stellen hogere grenswaarden- worden voorkomen. 
 
Antwoord 

Bij de afweging van doelmatige maatregelen zijn de plannen voor de Hogewegzone 
getoetst. Aangezien de geluidbelasting in de toekomstige situatie na maatregelen niet 
hoger is dan de grenswaarde, zijn de plannen voor dit gebied geen aanleiding voor 
aanvullende maatregelen. 
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Zienswijze 200, ingediend door: 

 
 
Waterschap Vallei en Eem 
Fokkerstraat 16 
Postbus 330  
3830 AJ Leusden 
 
 
1.  Relatie OWAB-WHP en watervergunning   

Het waterschap geeft aan dat het OWAB de voor hen relevante onderdelen Natuur en 
Waterhuishoudkundig plan (WHP) bevat. Hierover is door RWS Utrecht en het waterschap 
op ambtelijk niveau uitvoerig overlegd. Het waterschap constateert dat het WHP afwijkt 
van de versie waarop ze eerder bij brief van 18 januari 2010 onder nr. 136630 instemming 
heeft verleend. Ze constateert dat er tijdens de periode dat het OWAB ter inzage ligt, er 
een aanvraag voor een Waterwetvergunning loopt voor het uitvoeren van groot onderhoud 
aan hetzelfde wegtraject. Deze vergunning moet eveneens van toepassing zijn voor de 
situatie zoals deze in de wegaanpassing is beoogd. Dit heeft tot gevolg dat er op 
waterhuishoudkundig gebied nog steeds aanpassingen plaatsvinden en het WHP in het 
OWAB niet meer overeenstemt met de situatie die wordt aangevraagd. 
 
Het waterschap komt op basis hiervan tot de volgende standpunten: 

• Het onderdeel natuur, dat gaat over de Ecologische verbindingszones langs de 
Heiligenbergerbeek, het Valleikanaal en de Barneveldsebeek, geeft geen aanleiding 
tot opmerkingen of aanvullend advies; 

• De instemming die ze aan het WHP definitief concept 2009 hebben gegeven, wordt 
ingetrokken; 

• Het waterschap stemt in met de uitgangspunten in het WHP, onderdeel van het 
voorliggende OWAB. Eveneens kan het waterschap instemmen met de globaal 
omschreven oplossingsrichtingen. Het waterschap kan niet instemmen met de 
detailoplossingen in het WHP, omdat deze oplossingen in het traject van 
vergunningverlening nog aan wijziging onderhevig zijn. Daarmee wijkt het WHP af 
van de eindsituatie. 

 
Als uitvloeisel hiervan verzoekt het waterschap in het definitieve Wegaanpassingsbesluit 
het aangepaste WHP op te nemen, zoals dat in het kader van de Watervergunning tot 
stand is gekomen.  
 
Antwoord 

Het waterhuishoudkundig plan is aangepast conform de door Waterschap Vallei en Eem 
verleende watervergunning. Omdat er al watervergunningen zijn verleend voor de 
uitvoering van de watermaatregelen langs de A28, zullen deze niet langer onderdeel 
uitmaken van het wegaanpassingsbesluit. Het waterhuishoudkundig plan is wel als bijlage 
bij de Toelichting op het wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
 

 

2   Protocol grondstromen 

Het waterschap adviseert een Protocol grondstromen op te stellen. Het Besluit 
bodemkwaliteit is van belang, waarin eisen worden gesteld aan toepassing van grond, 
bagger en steenachtige materialen. Bij toepassing in oppervlaktewater is het waterschap 
bevoegd gezag. In het protocol voor grondstromen staan richtlijnen hoe om te gaan met 
eventuele saneringslocaties en grondverzet binnen het project.  
 
Antwoord 

Het grondverzet binnen het project wordt uitgevoerd conform het “Onderzoeksplan 
bodemverontreiniging (kenmerk UTI-79321-651711)”. Dit plan heeft de instemming van 
alle betrokken bevoegde gezagen binnen het tracé van de A28.  
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Zienswijze 201, ingediend door: 

 
 
VAB Vereniging Amersfoortse Bedrijven 
Postbus 2756  
3800 GJ  Amersfoort 
 
 
1. Behoud van Aansluiting Hoevelaken op de A1. Beslissing over Aansluiting 

Hoevelaken in planstudie Knooppunt Hoevelaken. Argumenten voor het bijstellen 

van de beslissing in OWAB A28. 

Inspreker, de VAB Vereniging Amersfoortse Bedrijven, merkt op dat in het ontwerp-
wegaanpassingsbesluit een betere doorstroming op de A28 centraal staat. De voorgestelde 
maatregelen hebben betrekking op het verbreden van de A28 tussen het knooppunt 
Rijnsweerd bij Utrecht en het knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort. Inspreker omarmt de 
uitbreiding van de wegcapaciteit, opdat een betere doorstroming ook een betere 
bereikbaarheid garandeert voor het omliggende aanwezige bedrijfsleven op verschillende 
werklocaties.  
 

Een van de voorstellen behelst voor het knooppunt Hoevelaken ondermeer een tweebaans 
afrit van Utrecht naar Apeldoorn (reguliere strook plus spitsstrook). RWS stelt voor de afrit 
af te sluiten met het oog op onveilige verkeerssituaties, aangezien het verkeer uit 
Amsterdam dan twee banen over een korte afstand zou moeten kruisen om de afrit 
Hoevelaken te nemen. Dit voorstel staat volgens inspreker haaks op de doelstellingen van 
RWS gericht op het bevorderen van de doorstroming en bewaken van de 
verkeersveiligheid en heeft verregaande gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio, het 
vestigingsklimaat en de leefbaarheid.  
 
Centraal staat het absolute behoud van de afrit Hoevelaken enerzijds en anderzijds de 
beslissing ten aanzien van het definitieve behoud van de belangrijkste op- en afritten bij 
Hoevelaken onderdeel laten zijn van de besluitvorming over het project knooppunt 
Hoevelaken en in het bijzonder te betrekken bij de vastgestelde voorkeursvariant. Voor 
deze zienswijze draagt inspreker de volgende argumenten aan:  
 
Inbreuk op economische vitaliteit, vestigingsklimaat en leefbaarheid 
Een afsluiting van de afrit Hoevelaken zal afbreuk doen aan de doelstellingen voor  
bereikbaarheid en leefbaarheid en onvermijdelijk leiden tot afwenteling van sluipverkeer 
op het lokale en regionale wegennet met economische schade voor het gevestigde 
bedrijfsleven in termen van extra voertuigminuten en een verslechterde bereikbaarheid. 
 
Het vestigingsklimaat van de omliggende werklocaties, zoals Bedrijventerrein de Hoef en 
Vathorst Zuid komt hiermee onder druk te staan. De aantrekkelijkheid voor vestiging van 
bedrijven op de ontwikkellocatie Bedrijventerrein de Wieken-Vinkenhoef komt in het 
geding. De afwenteling op het lokale en regionale wegennet zal bovendien leiden tot 
inbreuk op de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, temeer omdat de 
lokale infrastructuur niet of onvoldoende voorziet in deze extra voertuigbewegingen. In het 
bijzonder zal verkeer uit de richting Amsterdam of van de Hogeweg afslag op de A28 
gebruik moeten maken en met een beperkte doorstroming worden geconfronteerd. Een 
ander alternatief voor het verkeer is de A1 afslag Amersfoort-Noord te nemen en via de 
Vathorst rondweg en de nieuwe Hanzetunnel naar Hoevelaken te rijden. De 
verkeersveiligheid zal hiermee op het lokale en regionale wegennet in het geding komen 
door een menging met langzaam verkeer en een sterkere confrontatie met 
veiligheidsgevoelige lokale knooppunten, zoals spoorwegovergangen.  
 
Noodzaak van de afsluiting is onvoldoende aangetoond 
Er is geen duidelijke onderbouwing geboden van de noodzaak om op basis van het huidige 
verkeersaanbod voor een tweebaans uitvoering van de verbindings-boog A28 Zuid te 
kiezen voor het verkeer uit de richting Utrecht naar A1 Oost voor het verkeer richting 
Apeldoorn. Zonder duidelijk onderbouwing is een expliciete afweging op basis van 
verkeersveiligheid op het hoofdwegennetwerk en dientengevolge een voorgestelde 
afsluiting van de afrit Hoevelaken onvolledig en onzorgvuldig. Er zijn momenteel geen 
knelpunten bekend op de verbindingsboog. Inspreker stelt voor op basis van een nadere 
onderbouwing te kiezen voor een variant waarbij de twee rijstroken worden 
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samengevoegd, voordat deze worden ingevoegd op de A1. Kortom, verleg het weefpunt, 
waardoor een sluiting van de afrit kan worden voorkomen.  
 
Integrale effectmeting ontbreekt 
Het effect van het opheffen van de afrit Hoevelaken is onvoldoende onderzocht. Door de 
afsluiting zal het verkeer gebruik moeten maken van het onderliggend wegennet en 
andere afritten om de bestemmingen te kunnen bereiken. Uit het OWAB blijkt niet wat de 
gevolgen zijn voor het onderliggende wegennet en hoe deze kunnen worden opgelost. 
Hoewel het argument van verkeersveiligheid op het snelwegennetwerk niet ter discussie 
staat, is geen inzicht geboden in de effecten voor de doorstroming, de bereikbaarheid, de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de nabijgelegen gebieden. De afweging is 
daarmee eenzijdig, incompleet en onvoldoende integraal. 
 
Mogelijke inconsistentie met planstudie Knooppunt Hoevelaken 
Bij het voorstel van de afsluiting is nog geen rekening gehouden met de planstudie 
Knooppunt Hoevelaken. Het verdient de voorkeur een dergelijke afweging met impact voor 
het gehele knooppunt onder te brengen in de planstudie Knooppunt Hoevelaken en niet 
eenzijdig te betrekken in de planstudie A28, opdat onderbouwde, toekomstgerichte en 
financieel verstandige keuze kan worden gemaakt. 
 
Onvoldoende oog voor provinciale, regionale en lokale belangen 
Door eenzijdig te stellen dat door de keuze voor een verbindingsboog met twee rijstroken 
er een verkeersonveilige situatie ontstaat voor het knooppunt, gaat volgens inspreker 
voorbij aan lokale, regionale en provinciale belangen die samenhangen met de gevolgen 
van dit besluit. Zorgvuldige besluitvorming kan alleen worden gerealiseerd als de gevolgen 
van het besluit voldoende bekend (effectmeting) als gewogen zijn (belangenafweging). 
 

Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Amersfoort en omliggende plaatsen en daarnaast 
het Hoevelakense en Amersfoortse bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd.Voor uw 
zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting 
Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische 
gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting 
Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 

 

2.   Bedrijfsleven betrekken bij alternatieve oplossingen. Doorstroming van het 

brede vrachtverkeer. 

Inspreker vraagt voor mogelijke alternatieve oplossingen, naast een integrale afweging, 
ook het bedrijfsleven te betrekken om te komen tot slimme en mogelijk ook goedkopere 
oplossingen. Inspreker vraagt te zorgen dat gedurende de werkzaamheden aan het tracé 
de bereikbaarheid van de omliggende werklocaties wordt gegarandeerd. Ook is aandacht 
gewenst voor de doorstroming op de A28. Inspreker heeft sterke bedenkingen of de 
verenging tot vier smalle banen zich verhoudt met het brede vrachtverkeer. Ze geeft de 
suggestie te bezien of er alternatieve routes zijn om de doorstroming beter te borgen. 
Inspreker verwacht dat het bedrijfsleven en het bestemmingsverkeer een zorgvuldige en 
tijdige informatievoorziening wordt geboden. 
 
Antwoord 

Gedurende de werkzaamheden aan de A28 blijft de weg incl toe- en afritten zo veel 
mogelijk bereikbaar. Uitzonderingen zullen met name in enkele nachten en weekenden 
plaatsvinden. Wanneer een afsluiting van een toe- of afrit of van de A28 noodzakelijk is, 
wordt dit tijdig afgestemd met regionale partners. Omwonenden en bedrijven worden 
vooraf geïnformeerd over de afsluitingen en de omleidingsroutes.  
De rijstroken die gehanteerd worden op de A28 tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden, voldoen ten alle tijden aan de minimale afmetingen zoals die in de CROW 
richtlijn ‘Werk in Uitvoering 96a’ is vastgesteld. De rijstroken zullen voldoende breed zijn, 
ook voor vrachtverkeer, om veilig te kunnen rijden. 
 
3.   In de oplossing rekening houden met onderliggend wegennet 

Inspreker geeft voorkeur aan een definitief, zorgvuldig en integraal afgewogen 
maatregelpakket, waarbij in de beslissingen, die worden voorgestaan voor het Knooppunt 
Hoevelaken en het verbonden snelwegennetwerk, ook expliciet rekening wordt gehouden 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 353 

 

met de effecten en eventuele oplossingen voor het onderliggend wegennet. De afsluiting 
van de afrit Hoevelaken in het kader van het onderhavige besluit wijst inspreker af! 
 

Antwoord 
Zoals onder punt 1 al is aangegeven is in het themarische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord uitgebreid ingegaan op het onderwerp aansluiting Hoevelaken. Hier wordt naar 
verwezen.   
 
 
 
 

 
 

 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 354 

 

Zienswijze 202, ingediend door: 

 
 
Gemeente De Bilt 
Afdeling Beleid en Strategie 
Postbus 300  
3720 AH  Bilthoven 
 
  
Gemeente De Bilt geeft aan dat ze staat voor een optimale inpassing van eventuele 
uitbreiding van de rijkswegen in en om de gemeente en een optimale inperking van 
eventuele overlast. Bij de A28 betreffen dit met name de aspecten geluid, fijnstof en flora 
en fauna. 
 
1.  Akoestische effecten van de schermen op bebouwing aan de overzijde.  

Uit het plan voor de A28 blijkt dat dit een negatieve invloed heeft voor de 
omgevingskwaliteit van bewoners. Inspreker wil dat er voldoende maatregelen getroffen 
worden om de bewoners te beschermen tegen de geluidsbelasting vanuit de snelweg. RWS 
zet in op de aanleg van dubbellaags ZOAB om geluidsbelasting te beperken. Inspreker 
erkent de positieve effecten van toepassing van dit wegdektype, maar dringt er op aan dat 
de positieve effecten hiervan ook naar de toekomst goed gewaarborgd blijven. Daarnaast 
wordt een aantal schermmaatregelen getroffen ter beperking van de geluidsbelasting. 
 
In het akoestisch onderzoek wordt over de schermmaatregelen geen melding gedaan van 
de akoestische effecten van deze schermen op de bebouwing aan de overzijde van deze 
schermen. Inspreker vraagt dit alsnog in beeld te brengen. Ze verzoekt de bewoners en de 
gemeente te betrekken bij de definitieve vormgeving van de schermen. 
 

Antwoord 

Het nieuwe scherm dat langs de zuidbaan wordt geplaatst, wordt absorberend uitgevoerd 
zodat maar een deel van het geluid wordt weerkaatst. Uit berekeningen blijkt dat de 
toename van het geluid op de woningen in De Bilt, tegenover het nieuwe scherm, 
maximaal 0,2 dB bedraagt.  
 
 
2.  Verzoek om evaluatieprogramma geluid op woningen en akoestische 

eigenschappen van het wegdek 

Inspreker verzoekt om een evaluatieprogramma op te zetten voor: 
• Controle van geluidwaarden bij de gevels van woningen binnen de invloedsfeer van 

de snelweg door metingen na realisatie van de aanpassingen en eventuele 
maatregelen te treffen indien de gemeten waarden hoger blijken dan de berekende 
waarden op basis waarvan besluitvorming heeft plaatsgevonden 

• Monitoring van de akoestische eigenschappen van het wegdek en een goede cyclus 
van beheer en onderhoud van het wegdek. Indien blijkt dat de akoestische 
eigenschappen met meer dan 1,5 dB verslechterd zijn, dienen maatregelen 
getroffen te worden om deze verhoging te compenseren; 

• Regelmatige informatievoorziening naar gemeente en bewoners over de evaluatie. 
 
Antwoord 

 
Metingen achteraf 
Metingen achteraf ter controle of er voldaan wordt aan wat berekend is, wordt niet 
standaard uitgevoerd en vindt alleen bij eventuele klachten plaats. 
De gebruikte rekenmethode is gebaseerd op de theoretische kennis over geluid en 
aangevuld met en geijkt aan een zeer grote hoeveelheid metingen. Hieruit blijkt dat voor 
geluid door wegverkeer, tot op afstanden die relevant zijn voor dit onderzoek, 
berekeningen en metingen goed overeen komen.  
 
Vermeend verminderd effect tweelaags ZOAB  
Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMV2006) schrijft voor op welke wijze 
de geluidsbelasting moet worden bepaald. Kortweg komt dit op het volgende neer. Eerst 
wordt de geluidsbelasting berekend vanwege een referentiewegdek van Dicht Asfaltbeton 
(afgekort DAB). De emissieformules die hierbij moeten worden gehanteerd zijn in het 
RMV2006 voorgeschreven. Als in werkelijkheid een stiller wegdek aanwezig is, of zal 
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worden aangebracht, wordt op deze berekening een aftrek toegepast die de 
geluidsreductie van het stillere wegdek in rekening brengt. Daarvoor wordt de 
wegdekcorrectiefactor Cwegdek gehanteerd. De manier waarop deze moet worden bepaald 
is eveneens voorgeschreven in het RMV2006. Deze bepalingswijze gaat uit van metingen 
aan nieuwe of nagenoeg nieuwe wegdekken. Deze metingen leveren dus een Cwegdek-
waarde op die gebaseerd is op het verschilwaarde tussen een nieuw of nagenoeg nieuw stil 
wegdek en een nieuw of nagenoeg nieuw referentiewegdek. De Cwegdek-waarde zoals 
deze op grond van het RMV2006 moet worden bepaald is dus inderdaad een 
‘nieuwwaarde’-correctiefactor. 
 
Echter, de formules in het RMV2006 voor de berekening van de geluidsemissie van het 
referentiewegdek zijn zo gekozen dat hiermee voor een wegdek van DAB wat net nieuw is 
eigenlijk iets te hoge niveaus worden uitgerekend. Na een aantal jaren verdwijnt dit 
verschil, en voor een wegdek van DAB aan het einde van de levensduur worden met de 
emissieformules in het RMV2006 eigenlijk iets te lage niveaus berekend. Gemiddeld over 
de levensduur van een referentiewegdek worden met de emissieformules in het RMV2006 
daarom de juiste waarden van de geluidsbelasting berekend. 
 
Door nu op deze levensduurgemiddelde waarden van de geluidsbelasting vanwege een 
DAB-referentiewegdek een aftrek ter grootte van de ‘nieuwwaarde’ Cwegdek toe te 
passen, wordt uiteindelijk toch ook een levensduurgemiddelde geluidsbelasting vanwege 
een stiller wegdek berekend. Daarbij is er van uitgegaan dat de akoestische achteruitgang 
van stillere wegdekken ongeveer gelijke tred houdt met die van het referentiewegdek. 
 
Evaluatie 
In verband met de Spoedaanpak wegen is op 1 januari 2009 de Spoedwet wegverbreding 
gewijzigd. Deze wijziging houdt voor de planstudie A28 Utrecht-Amersfoort onder meer in 
dat de verplichting om het milieueffectrapport te evalueren is vervallen.  
 
3.  Fijn stof 

Inspreker stelt dat op basis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) de voorgenomen aanpassing van de A28 kan plaatsvinden. Met het NSL dient te 
worden aangetoond dat vanaf 2015 overal aan de grenswaarden voor stikstofdioxide wordt 
voldaan. Met het mogelijk wegvallen van het prijsbeleid komt dit in gevaar en dienen 
aanvullende maatregelen te worden genomen. Vooralsnog is het dus onzeker of de 
afspraken, zoals die zijn gemaakt in het NSL, ervoor zorgen dat de doelstellingen in 2015 
worden gehaald. Gevolg hiervan is dat de inwoners onvoldoende waarborg hebben voor de 
noodzakelijke beperking van de uitstoot van fijnstof in relatie tot hun gezondheid.  
 
Inspreker vraagt aan te geven wat de gevolgen zijn van het wegvallen van de maatregel 
van prijsbeleid en aan te geven welke andere maatregelen opgenomen worden in het NSL 
om alsnog de doelstellingen per 2015 te kunnen behalen. 
 
Antwoord 

In het kader van het NSL is rekening gehouden met de wijziging in de maatregel Anders 
Betalen voor Mobiliteit (ABvM). Als compensatie voor deze wijziging heeft de minister van 
Verkeer en Waterstaat in juli 2010 een extra maatregel toegevoegd aan het NSL: het 
stimuleren van schonere (Euro VI) vrachtauto's. Deze extra maatregel  is destijds 
toegevoegd door middel van een formele melding aan de minister van het voormalige 
ministerie van VROM. In deze melding is onderbouwd dat de stimulering van schonere 
vrachtauto's en personenauto's zullen zorgen voor een afname van de emissies 
stikstofoxiden in 2015 die voldoende groot is om de emissietoename door de wijziging in 
ABvM te compenseren.  
 
Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2010/08/25/nsl-
beschikking-vrom-inzake-nsl-melding-venw-29-juli.html 
 

 

4. Flora en fauna; opnemen verantwoording onderzoek 

Inspreker stelt vast dat uit de stukken voldoende blijkt dat de aanpassingen aan de A28 
voor de aanwezige EHS niet zullen leiden tot een groot functieverlies van de aanwezige 
gebieden in de nabijheid van de A28. Verlies van EHS wordt op voldoende wijze 
gecompenseerd. Er is onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde soorten. Er 
is echter geen verantwoording opgenomen over de ingezette methoden van onderzoek. 
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Het is voor inspreker onvoldoende mogelijk om na te gaan of de conclusies op een 
verantwoorde manier getrokken worden. Inspreker verzoekt deze verantwoording alsnog 
op te nemen. 
 
Antwoord 

Voor het flora en fauna onderzoek zijn per soortgroep de volgende methoden gebruikt. 
 
Vaatplanten 
Het plangebied is gebiedsdekkend onderzocht op het voorkomen van door de Flora- en 
faunawet beschermde vaatplanten. Hierbij is het plangebied door een flora deskundige 
doorkruist. Beschermde soorten zijn ingetekend op kaart en gemarkeerd met een GPS. 
Deze inventarisaties hebben plaatsgevonden in de bloeimaanden van orchideeën (mei-
juli). Bij latere bezoekronden ten behoeve van reptielen is eveneens aandacht besteed aan 
flora, teneinde soorten die later bloeien niet te missen. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Ten behoeve van grondgebonden zoogdieren is eerst een habitatscan uitgevoerd. Hieruit is 
gebleken dat enkele watergangen welke de A28 kruisen geschikt zijn als habitat voor 
Waterspitsmuis. Hierop is vervolgens in overleg met de opdrachtgever aanvullend 
onderzoek uitgevoerd met behulp van inloopvallen. De watergangen Heiligenbergerbeek, 
Valleikanaal en Barneveldsche Beek zijn onderzocht op de aanwezigheid van 
Waterspitsmuis. De gangbare inventarisatie-methode is de ‘IBN’ methode (Bergers & La 
Haye, 2000). Hierbij zijn per onderzochte watergang twee rijen met 20 inloopvallen 
(zogenaamde raaien) verspreid over het plangebied geplaatst. Gedurende drie nachten 
hebben de vallen gevuld met voer in het veld gestaan, waarbij de vallen op veilig staan 
(het zogenaamde prebaiten). In deze periode hebben de muizen kunnen wennen aan de 
vallen. Hierna zijn de vallen op scherp gezet en zijn, op aanraden van deskundigen van de 
Zoogdiervereniging VZZ in verband met de doorgaans lage dichtheden van de 
Waterspitsmuis, zes in plaats van vier vangrondes gelopen. Drie in de avond en drie in de 
ochtend. Hierbij zijn de gevangen muizen gedetermineerd en vrijgelaten. Door een extra 
vangnacht toe te passen, is de vangkans van deze soort geoptimaliseerd. Vangsten van 
zoogdieren uit Tabel 2 of 3 van de Flora- en Faunawet zijn gefotografeerd. Voor deze 
inventarisatie zijn 10 raaien per kilometer geschikt habitat in het veld geplaatst. Deze 
inventarisaties hebben plaatsgevonden in september. In deze periode zijn de dichtheden 
van muizen het hoger, waardoor de vangkans aanzienlijk toeneemt. 
Voor andere grondgebonden zoogdieren is het projectgebied onderzocht aan de hand van 
zichtwaarnemingen en sporenonderzoek. Hier is gedurende alle inventarisaties voor andere 
soortgroepen aandacht aan besteed. Tevens is op locaties nabij burchten waarvan niet 
duidelijk is welke soort de burcht gebruikt cameravallen geplaatst. Tevens zijn de 
aanwezige faunapassages en ecoducten onderzocht op de aanwezigheid van (sporen van) 
zoogdieren en zijn bij enkele faunapassages cameravallen ingezet.  
 
Vleermuizen 
Allereerst heeft een habitatscan plaatsgevonden. Hierbij is gezocht naar voor vleermuizen 
mogelijk interessante elementen als mogelijke verbindingsroutes of verblijfplaatsen. 
Vervolgens zijn bij deze elementen drie inventarisaties uitgevoerd volgens het Protocol 
Vleermuizen van het Netwerk Groene Bureaus d.d. 02-04-2009. Doordat vleermuizen 
gedurende het jaar regelmatig verhuizen, maar wel jaarlijks terugkeren, is het 
noodzakelijk meerdere malen te inventariseren om inzicht te krijgen in de functies van het 
plangebied voor vleermuizen. Deze inventarisaties hebben zowel in de ochtendschemer als 
in de avondschemer plaatsgevonden. In de avond is het gedrag van vleermuizen goed vast 
te stellen en zijn foerageergebieden en vliegroutes goed aan te tonen. In de ochtend zijn 
verblijfplaatsen goed op te sporen doordat de vleermuizen gedurende 15 tot 20 minuten 
zwermgedrag voor de verblijfplaats vertonen. 
De inventarisaties zijn met behulp van een zogenaamde batdetector uitgevoerd. 
Adviesbureau E.C.O. Logisch werkt standaard met de Petersson D240X. Dit apparaat vangt 
de ultrasone geluiden van vleermuizen op en maakt deze hoorbaar voor het menselijke 
gehoor. Tevens zijn sporadisch geluiden opgenomen voor analyse achteraf. Enkele 
soortgroepen zijn namelijk zeer moeilijk te determineren in het veld. Tijdens deze 
inventarisaties zijn tevens mogelijke verblijfplaatsen onderzocht op de aanwezigheid van 
(sporen van) vleermuizen. 
 
Reptielen 
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Ten behoeve van deze inventarisatie zijn per kilometer geschikt habitat 20 herpetoplaten 
in het veld geplaatst. Deze plaatjes vergroten de trefkans van reptielen, in het bijzonder 
Hazelworm, tijdens de volgende inventarisatieronden van 50% tot 90%. Deze 
inventarisatie is in de periode april – september uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie is 
gelet op de aanwezigheid van exemplaren, vervellinghuidjes en mogelijke 
voortplantingslocaties (broedhopen voor Ringslang) en mogelijke winterverblijven. 
 
Amfibieën 
Ten aanzien van de Rugstreeppad zijn drie inventarisatierondes per wegberm uitgevoerd, 
waarbij is gelet op kooractiviteit van de Rugstreeppad. Deze kooractiviteit heeft 
plaatsgevonden in de maanden mei - juni. Derhalve is deze inventarisatie in deze periode 
uitgevoerd, onder voor de soort geschikte geschikte weersomstandigheden. Ten behoeve 
van het inventariseren van de overige amfibieën geldt dat de aanwezige poelen, greppels, 
watergangen en overige waterpartijen zijn geïnventariseerd middels het gebruik van een 
groot fijnmazig schepnet. Hierbij is gelet op het aantreffen van eieren van kikkers, padden 
en salamanders, alsmede larven en volwassen exemplaren. 
 
Vissen 
De watergangen in de plangebieden zijn steekproefsgewijs bemonsterd. Hierbij is geschikt 
habitat met een hiervoor bedoeld schepnet bemonsterd op het voorkomen van door de 
Flora- en faunawet beschermde vissoorten als de Kleine modderkruiper, Bermpje en de 
Bittervoorn. Deze inventarisatie is simultaan met het bemonsteren van wateren ten 
behoeve van de inventarisatie van amfibieën uitgevoerd. 
 
Vogels 
De bomen in het plangebied zijn onderzocht op vaste broed- en verblijfplaatsen van vogels 
in de zin van de Flora- en Faunawet. Hierbij is naast de aanwezigheid van broedende 
vogels, gelet op de aanwezigheid van horsten en holten. Deze inventarisatie is simultaan 
met de habitatscan voor vleermuizen uitgevoerd. Daarnaast is tijdens elk locatiebezoek 
aandacht besteed aan de aanwezigheid van broedvogels. 
 
Ongewervelden 
Het inventariseren van aanwezige beschermde soorten ongewervelden heeft voor vlinders 
gelijktijdig met de vaatplanten (waard- en nectarplanten) plaatsgevonden. De 
aanwezigheid van Platte schijfhoren is tegelijk met vissen en amfibieën onderzocht. 
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Zienswijze 203, ingediend door: 

 
 
Gemeente Leusden 
Postbus 150 
3830 AD  Leusden 
 
 
1   Samenwerkingsprogramma Verder en planstudie A28 (Spoedwet) 

Gemeente Leusden geeft aan dat uit alle stukken blijkt dat er gedegen onderzoek is 
verricht. De gemeente spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop Rijkswaterstaat 
Utrecht, in zorgvuldig overleg met de regionale partners, tot dit resultaat is gekomen. Wat 
de gemeente jammer vindt is dat de minister in paragraaf 1.5 van het OWAB aangeeft dat 
de planstudie A28 Utrecht-Amersfoort niet langer onderdeel is van het 
Samenwerkingsprogramma Verder en dat dit project nu volledig wordt ondergebracht in de 
Spoedwet wegverbreding. Juist in de samenhang van de verschillende maatregelen op het 
hoofdwegennet en het onderliggende wegennet en de samenwerking van alle 
wegbeheerders in Utrecht ligt de kracht om het bereikbaarheidsvraagstuk van de 
draaischijf Midden-Nederland adequaat op te lossen. 
 
Antwoord 

Terecht wordt door de gemeente opgemerkt dat het A28-project volledig is ondergebracht 
bij de Spoedwet. De scope van het A28-project begint buiten het centrale stadsgebied van 
Utrecht, namelijk net achter knooppunt Rijnsweerd en loopt door tot en met de rechtsaffer 
in het knooppunt Hoevelaken richting de A1. 
Hiervoor worden op grond van de Spoedwet stappen genomen die leiden tot het spoedig 
realiseren en openstellen van de wegverbreding. Daarin zit tevens het verschil met de 
andere 3 studies die wel onder het programma “Verder” blijven vallen. De realisatie 
daarvan ligt later. Dat neemt niet weg dat er door het A28-project optimaal wordt 
afgestemd met de omliggende “Verder”-projecten en het uittreden van het A28-project 
daarvoor helemaal geen belemmering vormt. 
 

 

2.  Onvolledige informatie bij de Startnotitie A28 Utrecht-Amersfoort 

In het Besluit staat dat de wegaanpassing de uitbreiding betreft van de A28 van 2x2 naar 
2x3 rijstroken op het traject Utrecht-Leusden-zuid, het realiseren van plusstroken en 
weefstroken op het traject Leusden-zuid-Hoevelaken in beide richtingen en een verbreding 
van de verbindingsboog van de A28-zuid en naar de A1-oost van 1 naar 2 rijstroken. 
 
In de Startnotitie Planstudie A28 Utrecht - Amersfoort van 30 september 2008 staat dat: 
"Aansluitend op de spitsstrook op de zuidbaan in knooppunt Hoevelaken de richting 
Apeldoorn wordt voorzien van een extra rijstrook". Uit deze formulering blijkt geenszins 
dat dit ook consequenties heeft voor het functioneren van de aansluiting Hoevelaken op de 
A1 (afrit 14). 
 
Naar nu blijkt heeft de realisatie van een extra rijstrook op de aansluitboog vanuit Utrecht 
(A28) in de richting van Apeldoorn (A1) tot consequentie dat de uitvoeger vanaf de A1 
richting Hoevelaken straks niet meer toegankelijk is voor het verkeer uit de richtingen 
Zwolle en Amsterdam. Deze constatering roept de vraag op of de informatieverschaffing in 
de Startnotitie Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort wel volledig is geweest. Indien uit de 
Startnotitie duidelijk naar voren was gekomen wat de consequenties van de extra rijstrook 
op de aansluitboog zouden zijn, had daar in een eerder stadium op gereageerd kunnen 
worden. 
 
De gemeente Leusden vindt dat de effecten van de voorgenomen gedeeltelijke opheffing 
van aansluiting Hoevelaken onvoldoende zijn onderzocht. In 2010 maakten dagelijks 
ongeveer 6200 voertuigen gebruik van deze uitvoeger. Meer dan de helft (bron Model 
Midden Nederland) van dit verkeer is afkomstig uit de richtingen Amsterdam en Zwolle. 
Door de opheffing van deze uitvoeger moet dit verkeer gebruik gaan maken van het toch 
al zwaar belaste onderliggende wegennet en/of van andere aansluitingen om de 
bestemmingen te kunnen bereiken. De gemeente wil voorkomen dat de onveiligheid op de 
buitenwegen in Leusden (en dan met name op de Hessenweg-Asschatterweg) wordt 
vergroot. Daarom pleit de gemeente voor het geheel in stand houden van aansluiting A1-
Hoevelaken (inclusief de afrit vanuit het westen). 
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Antwoord 

De startnotitie A28 Utrecht-Amersfoort ligt alweer meer dan 4 jaar achter ons. De 
startnotitie (mei 2008) markeerde indertijd het begin van de procedure en beoogt een 
onderzoeksvoorstel te presenteren. Overigens citeert de gemeente niet helemaal correct 
uit de startnotitie; daar staat op bladzijde 34 “Aansluitend op de spitsstrook op de 
zuidbaan wordt in knooppunt Hoevelaken de afslag richting Apeldoorn voorzien van een 
extra rijstrook”. Uit de aard der zaak bevat een startnotitie helaas niet alle gedetailleerde 
informatie zoals die nu, 4 jaar later, wel bekend is. In de startnotitie heeft de minister zich 
dus gericht op het presenteren van een raamwerk met hoofdlijnen van onderzoek.   
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Leusden en omliggende plaatsen en daarnaast het 
Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor 
de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 

 

3.  Noodzaak verdubbeling verbindingsboog 

Volgens de gemeente is op basis van de huidige verkeerscijfers een verdubbeling 
vooralsnog niet nodig. Voor zover de gemeente bekend is er momenteel ook geen sprake 
van congestie op deze verbindingsboog. De verdubbeling lijkt enkel ingegeven door een 
hoge waarde uit het verkeersmodel, waarbij nog geen rekening is gehouden met de 
voorkeursvariant van de planstudie Knooppunt Hoevelaken. 
 
Daarom heeft het de voorkeur van de gemeente om het vraagstuk van de verbindingsboog 
en het gedeeltelijk opheffen van aansluiting Hoevelaken onder te brengen in de planstudie 
Knooppunt Hoevelaken en dus niet te betrekken in de planstudie A28. Meerwaarde van dit 
voorstel is dat in de planstudie Knooppunt Hoevelaken ook de samenhang met het 
onderliggende wegennet wordt onderzocht. 
 
Mocht uit een aanvullende onderbouwing alsnog blijken dat het noodzakelijk is om een 
tweede rijstrook in de verbindingsboog aan te leggen, verzoekt de gemeente in ieder geval 
te onderzoeken of de twee rijstroken samengevoegd kunnen worden voordat deze 
ingevoegd worden op de A1. Bij dit alternatief kan de aansluiting Hoevelaken volledig 
intact blijven. 
 
Antwoord  

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende plaatsen zoals Leusden en daarnaast 
het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle 
overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 

 

4.  Verkeersveiligheidsmaatregelen plusstroken 

In artikel 4 van het besluit staat dat bij openstelling van de plusstroken, het inhaalverbod 
voor vrachtverkeer wordt opgeheven. De gemeente Leusden pleit er echter voor om ook 
tijdens de openstelling van de plusstrook het inhaalverbod te handhaven. Door de 
beperkte breedte van de plusstrook, kan bij het inhalen van twee vrachtwagens alsnog 
verminderde doorstroming van het verkeer ontstaan. Aangezien het doel van de plusstrook 
juist is om deze doorstroming te vergroten, levert dit een ongewenst effect op. 
 
Antwoord 

Een reden voor het opheffen van het inhaalverbod vrachtverkeer gedurende de opening 
van de plusstrook, is het relatief hoge vrachtverkeerpercentage dat van toepassing is op 
de A28 tussen Utrecht en Amersfoort in beide rijrichtingen. Indien tijdens spitsperioden het 
inhaalverbod voor vrachtverkeer blijft gehandhaafd, kunnen lange pelotons vrachtwagens 
ontstaan die het invoegen en uitvoegen van verkeer extra bemoeilijken. Het risico op 
ongevallen neemt als gevolg hiervan toe. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is het 
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handhaven van een inhaalverbod tijdens de spitsperioden niet acceptabel. Op de 
plusstrook geldt een breedtebeperking voor voertuigen die inclusief lading breder zijn dan 
twee meter. 
 
Bij een spitsstrook, het gebruik van de vluchtstrook tijdens de spitsperiode, is het instellen 
van een inhaalverbod wel een standaard maatregel. Als gevolg van het ontbreken van de 
vluchtstrook wordt de kans om veilig uit te wijken aanzienlijk kleiner. Hierdoor neemt de 
kans op ongevallen toe. Een inhaalverbod voorkomt extra manoeuvres van vrachtwagens. 
 
 

5.   Geluidmaatregelen 

De opmerkingen en vragen van inspreker over geluid betreffen:  
• A. onderzoeksgebied 
• B. reflectie geluidschermen 
• C. aanpassingsmaatregelen 
• D. uitgangspunten akoestisch onderzoek 
 
Ad A. Onderzoeksgebied 

De geluidszone betreft het aandachtsgebied waarin volgens de Wet geluidhinder akoestisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden. De breedte van de geluidszone bedraagt ter hoogte 
van Leusden 600 meter vanaf de buitenste kantstreep van de hoofdrijbanen, toe- of 
afritten. Bij de wegbeëindiging bij toe- en afritten dient de zone bovendien over een lengte 
van 1/3 van de zonebreedte te worden doorgetrokken. Dit laatste is echter niet gedaan, 
waardoor een te klein onderzoeksgebied is gehanteerd. Bovendien kan ook het gebied 
buiten de geluidszone relevant zijn. Indien buiten de geluidszone geluidsbelastingen hoger 
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB optreden, dient dit gebied in het kader van goede 
ruimtelijke ordening ook bij het onderzoek te worden betrokken. Derhalve vraagt Leusden 
de hiervoor genoemde punten alsnog te onderzoeken. 
 
Antwoord  

 
Omvang geluidzone 
Bij de bepaling van het onderzoeksgebied voor het OWAB is terdege rekening gehouden 
met het effect van toe- en afritten. De geluidzone heeft voor de A28 een breedte van 600 
meter vanaf de zijkant van de weg, bij toe- en afritten is dat ten opzichte van de kant van 
deze wegen.Bij deze wegen ligt de genoemde overlengte van 200 meter in zijn geheel 
binnen de zone, die ontstaat door de breedte van 600 meter uit de kant van de wegen te 
hanteren. 
 
Onderzoek buiten geluidzone 
Door inspreker wordt aangedrongen op het onderzoeken van woningen met een 
geluidbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB) buiten de wettelijke 
geluidzone, in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Anders dan inspreker stelt is 
Rijkswaterstaat daartoe niet verplicht, aangezien het wettelijk kader van de Wet 
geluidhinder een dergelijk onderzoek niet vergt. 
 
Aansluiting Leusden-Zuid 
Het vermoeden van inspreker dat bij de steile helling van de toerit bij Leusden-Zuid 
richting Hoevelaken geen hellingcorrectie is toegepast, is juist. In het geactualiseerde 
onderzoek voor het WAB is deze correctie toegepast. Deze aanpassing heeft een beperkt, 
plaatselijk effect maar leidt niet tot aanvullende maatregelen. 
 

Ad B. Reflectie geluidschermen 

Aan de Amersfoortse zijde van A28 wordt over bijna de gehele lengte een aantal 
geluidschermen geplaatst tot 11 meter hoogte. Uit het akoestisch onderzoek bij het OWAB 
blijkt niet duidelijk wat de reflectie van voorgestelde geluidschermen betekent voor de 
(extra) geluidbelasting op gevoelige bestemmingenlwoningen in Leusden. Deze informatie 
dient alsnog beschikbaar te komen. 
 

Antwoord 

Het effect van de nieuwe geluidschermen aan de Amersfoortse zijde van de A28 is niet 
afzonderlijk genoemd in de rapportages van het akoestisch onderzoek, maar wel degelijk 
meegenomen in de berekende geluidbelasting. 
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Aangezien de geluidschermen absorberend zullen worden uitgevoerd, blijft het effect aan 
de overzijde beperkt tot maximaal 0,3 dB.  
 

Ad C. Aanpassingsmaatregelen 

 
Rekensnelheden 

In het akoestisch rapport wordt aangegeven dat tweelaags ZOAB wordt toegepast. Niet 
duidelijk is met welke snelheden gerekend is. Is hierbij ook rekening gehouden met het 
vrachtverkeer dat ter plaatse van vak 21 (noordelijke richting) een aanzienlijk 
hoogteverschil moet overbruggen waardoor de gemiddelde snelheid op dit wegvak 
behoorlijk lager zal liggen? Zo ja, wat is bij deze snelheden het geluidreducerend effect 
van tweelaags ZOAB? Het overbruggen van dit hoogteverschil leidt met name in de 
gemeente Leusden tot extra geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen zoals 
woningen. 
 
Antwoord 

Zoals vermeld in hoofdstuk 3 van het Specifiek bijlagenrapport, paragrafen 3.6.2 en 3.6.3, 
bedragen de snelheden op de toe- en afritten 50 tot 80 km/u. Op deze wegvakken kan, 
vanwege optrekkend en afremmend verkeer, geen tweelaags ZOAB worden toegepast. Op 
de hoofdrijbaan van de A28 wordt wel tweelaags ZOAB toegepast, het geluidreducerend 
effect daarvan bedraagt ongeveer 2 dB. Voor wegvak 21 was in het onderzoek voor het 
OWAB geen hellingcorrectie toegepast, dat is inmiddels in het geactualiseerde akoestisch 
onderzoek voor het WAB gecorrigeerd. Als gevolg hiervan zal de bijdrage van dit korte 
wegvak aan de totale geluidbelasting iets hoger maar nauwelijks merkbaar zijn. 
 
Schutterhoeflaan 

Inspreker geeft aan: Aan de Schutterhoeflaan in Leusden bevindt zich een cluster van ruim 
50 woningen. Uit bijlage A, "Verschil Geluidbelastingen", bij het hoofdrapport Akoestisch 
onderzoek blijkt dat voor het grootste deel van deze woningen het verschil 0 dB bedraagt. 
Gezien het vorenstaande lijkt dit niet juist te zijn en zal de daadwerkelijk optredende 
geluidbelasting hoger zijn. Een verlenging en/of verhoging van het geluidscherm langs de 
A28 aan Leusdense zijde is voor deze woningen mogelijk een oplossing. 
 
Antwoord 

Uit de berekeningen voor het OWAB bleek dat de geluidbelasting in de toekomstige 
situatie, bij toepassing van tweelaags ZOAB, niet hoger is dan in de huidige situatie.  
Uit het geactualiseerde onderzoek voor het WAB blijkt eveneens dat er bij toepassing van 
tweelaags ZOAB bij de Schutterhoeflaan geen overschrijdingen van de grenswaarden 
optreden. Een uitbreiding van het maatregelenpakket behoeft dus niet te onderzocht te 
worden. 
 
Arnhemseweg/Lockhorsterweg 1a/1b 

Inspreker geeft aan: In dezelfde bijlage staat voor Arnhemseweg 23 en Lockhorsterweg 
1a/1b dat het verschil in geluidbelasting meer dan 2 dB luider is (rood bolletje). Uit bijlage 
B "Toetsing grenswaarden eindresultaat maatregelafwegingen in de gemeente Leusden, 
incl. aftrek artikel 110g" bij het specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek, blijkt dat 
dit niet het geval is en dat de toekomstige geluidbelasting lager is dan de heersende-, en 
de grenswaarde. Inspreker verzoekt dit aan te passen. 
Bovendien zijn in deze bijlage de gegevens voor Schutterhoeflaan 7, Hessenweg 10, 12, 
14, 16 op 1,5 meter boven maaiveld niet juist. De gemeente verzoekt dit aan te vullen 
met de juiste waarden. 
 

Antwoord 

Uit de figuren van bijlage A blijkt dat de woningen Arnhemseweg 23 en Lockhorsteweg 
1a/1b zijn aangeduid met een geel bolletje, hetgeen inhoudt dat er geen toename is. Dit is 
in overeenstemming met de waarden in bijlage B. 
Voor de woningen Schutterhoeflaan 7 en Hessenweg 10, 12, 14, 16 is in het OWAB 
abusievelijk een onjuiste waarde opgenomen. Dit is in het onderzoek voor het WAB 
gecorrigeerd. 
 

Ad D. Uitgangspunten akoestisch onderzoek 

In paragraaf 7.2, tabel 7.5 en 7.6 van het Specifiek Bijlagenrapport bij het akoestisch 
onderzoek (pagina 157) staan de gehanteerde verkeersintensiteiten op de Randweg in 
Leusden. De gehanteerde etmaalintensiteiten in respectievelijk 2010 en 2022 bedragen 
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11.000 en 21.500 motorvoertuigen (etmaalintensiteit weekdaggemiddelde). Volgens 
gegevens van de gemeente (akoestisch onderzoek Herontwikkeling 't Spieghel, DHV 
februari 2011) zijn de verkeersintensiteiten op dit deel van de Randweg (tussen de A28 en 
de Groene Zoom) echter een factor 2 á 3 hoger dan aangegeven in de tabellen 7.5 en 7.6. 
Bovenstaande rechtvaardigt de vraag of de overige in het akoestisch onderzoek 
gehanteerde verkeersgegevens wel juist zijn. Inspreker verneemt graag reactie hierop. 
 
Antwoord  

De verkeersberekeningen voor het planjaar 2020 zijn uitgevoerd met het Nederlands 
Regionaal Model 2011 (NRM 2011). Op basis van dit model zijn er verkeerscijfers voor het 
jaar 2023 afgeleid, die ten grondslag liggen aan het geactualiseerde akoestisch onderzoek. 
Voor de Randweg Leusden bedraagt de verkeersprognose in dat jaar 34.200 mvt/ 
weekdagetmaal. 
 
Voor het  geluidjaar – 1 jaar voor reconstructie – is het jaar 2010 van toepassing. In dat 
jaar is de verkeersintensiteit op de Randweg Leusden 23.900 mvt/werkdagetmaal.   
 
Door de uitbreiding van de infrastructuur van het hoofdwegennet, zoals voorzien in het 
WAB A28, Utrecht-Amersfoort, vindt er een heroriëntatie plaats van het verkeer: er wordt 
minder afgewikkeld op het onderliggend wegennet en meer via het hoofdwegennet. Op het 
onderliggend wegennet wordt de verkeersintensiteit bepaald door de verlaging door de 
heroriëntatie als gevolg van de autonome ontwikkeling en de verbreding van onder andere 
de A28. Dit saldo leidt voor Randweg Leusden tot de genoemde 34.200 mvt/weekdag-
etmaal. Gezien bovenstaande waarden voor 2010 en 2023 zijn deze als plausibel te 
beschouwen.  
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Zienswijze 204, ingediend door: 

 
 
Gemeente Amersfoort 
Postbus 4000 
3800 EA  Amersfoort 
 
 
1.   Samenwerkingsprogramma Verder en planstudie A28 (Spoedwet) 

Gemeente Amersfoort geeft aan dat uit alle stukken blijkt dat er gedegen onderzoek is 
verricht. De gemeente geeft complimenten voor de wijze waarop Rijkswaterstaat Utrecht, 
in zorgvuldig overleg met de regionale partners, tot dit resultaat is gekomen.  
Wat de gemeente jammer vindt is dat de minister in paragraaf 1.5 van het OWAB aangeeft 
dat de planstudie A28 Utrecht-Amersfoort niet langer onderdeel is van het 
Samenwerkingsprogramma Verder en dat dit project volledig wordt ondergebracht in de 
Spoedwet wegverbreding. Juist in de samenhang van de verschillende maatregelen op het 
hoofdwegennet en het onderliggende wegennet en de samenwerking van alle 
wegbeheerders in Utrecht ligt de kracht om het bereikbaarheidsvraagstuk van de 
draaischijf Midden-Nederland adequaat op te lossen. Het verbaast de gemeente dat de 
minister haar overwegingen waardoor ze tot dit besluit is gekomen niet met de gemeente 
heeft gedeeld.  
 
Antwoord 

Terecht wordt door de gemeente opgemerkt dat het A28-project volledig is ondergebracht 
bij de Spoedwet. De scope van het A28-project begint buiten het centrale stadsgebied van 
Utrecht, namelijk net achter knooppunt Rijnsweerd en loopt door tot en met de rechtsaffer 
in het knooppunt Hoevelaken richting de A1. 
Hiervoor worden op grond van de Spoedwet stappen genomen die leiden tot het spoedig 
realiseren en openstellen van de wegverbreding. Daarin zit tevens het verschil met de 
andere 3 studies die wel onder het programma “Verder” blijven vallen. De realisatie 
daarvan ligt later. Dat neemt niet weg dat er door het A28-project optimaal wordt 
afgestemd met de omliggende “Verder”-projecten en het uittreden van het A28-project 
daarvoor helemaal geen belemmering vormt. 
 

 

2.  Aanpassingsmaatregelen: Aansluiting Hoevelaken 

De gemeente bepleit nadrukkelijk, ook ondersteund door een motie van de Raad, het 
volledig in stand houden van aansluiting Hoevelaken. De discussie over het al dan niet 
gedeeltelijk opheffen of openhouden van aansluiting Hoevelaken (A1) dient in het kader 
van planstudie Hoevelaken te worden gevoerd en niet binnen planstudie A28 Utrecht - 
Amersfoort. 
 
Bij de aanpassingsmaatregelen komt onvoldoende duidelijk naar voren dat de afrit A1 bij 
aansluiting Hoevelaken komt te vervallen voor het verkeer komend vanuit het westen en 
het noorden van knooppunt Hoevelaken, de richtingen Amsterdam en Zwolle. In het 
besluit wordt dit in de beschrijving niet expliciet gemaakt. In de tekst bij de tabellen wordt 
alleen beschreven dat er sprake is van een verlegging van in- en uitvoegstroken en toe- en 
afritten, maar staat vermeld dat bepaalde verkeersbewegingen in de nieuwe situatie 
onmogelijk worden gemaakt. 
 
Omdat het hier een Wegaanpassingsbesluit voor de A28 betreft, is het voor 
belanghebbenden van het behoud van de huidige functionaliteiten van aansluiting 
Hoevelaken, inclusief de afrit van de A1 vanuit het westen, onvoldoende duidelijk wat de 
consequenties zijn van deze planstudie. Volgens de gemeente is dit een omissie in het 
OWAB. Het effect van het gedeeltelijk opheffen van aansluiting Hoevelaken is onvoldoende 
onderzocht. Van deze afrit maakten in 2010 6200 voertuigen per weekdag gebruik. Meer 
dan de helft (bron: Model Midden Nederland) van dit verkeer is afkomstig uit de richtingen 
Amsterdam en Zwolle. Dit verkeer moet gebruik gaan maken van het onderliggend 
wegennet en andere aansluitingen om de bestemmingen te kunnen bereiken. Uit de 
stukken blijkt niet wat de consequenties voor het onderliggende wegennet zijn en hoe de 
effecten op het onderliggende wegennet worden opgelost. Amersfoort pleit voor het geheel 
in stand houden van aansluiting A1 - Hoevelaken inclusief de afrit vanuit het westen. 
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Antwoord  

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Amersfoort en omliggende kernen en daarnaast het 
bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen 
die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording 
opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in 
hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de 
beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 
 
3.  Verbindingsboog 

Onderdeel van de wegaanpassing is de verbreding van de verbindingsboog van de A28 
Zuid naar de A1 Oost van 1 naar 2 rijstroken. De verdubbeling is ingegeven door een hoge 
waarde uit het verkeersmodel waarbij nog geen rekening is gehouden met de 
voorkeursvariant van de planstudie Knooppunt Hoevelaken. Het heeft de voorkeur om het 
vraagstuk van de verbindingsboog en het gedeeltelijk opheffen van aansluiting Hoevelaken 
onder te brengen in de planstudie Knooppunt Hoevelaken en niet te betrekken in de 
planstudie A28. In de planstudie Knooppunt Hoevelaken wordt immers ook de samenhang 
met het onderliggend wegennet onderzocht. 
 
Mocht uit een aanvullende onderbouwing blijken dat het noodzakelijk is om een tweede 
rijstrook in de verbindingsboog aan te leggen, dan vraagt Amersfoort de twee rijstroken 
samen te voegen voordat deze ingevoegd worden op de A1. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid om aansluiting Hoevelaken volledig intact te houden. Een voorbeeld hiervan 
is Knooppunt Maanderbroek, de verbindingsboog van de A30 richting A12 Arnhem. Een 
andere mogelijkheid is het afkruisen van het linkerbaanvak, zoals in de verbindingsboog 
van knooppunt Watergraafsmeer A1–A10 richting het noorden. Andere modellen die 
bijdragen het bevorderen van de doorstroming én aan het openhouden van de aansluiting 
Hoevelaken zijn uiteraard bespreekbaar. 
 
Antwoord 

In deelvraag 1 bent u verwezen naar het Algemene gedeelte van deze Nota van Antwoord 
waarin een uitgebreide beantwoording is opgenomen ten aanzien van het onderwerp 
Aansluiting Hoevelaken, en waarin onder meer verder is ingegaan op de 
belangenafweging. Op het aspect verbindingsboog wordt, vanwege de samenhang, aldaar 
ook ingegaan. Hier wordt naar verwezen.  
 
4.  Verkeersveiligheidsmaatregelen plusstroken 

Bij openstelling van de plusstroken wordt het inhaalverbod voor vrachtverkeer opgeheven. 
De gemeente pleit ervoor om ook tijdens de openstelling van de plusstrook het 
inhaalverbod te handhaven. Door de beperkte breedte van de plusstrook, kan bij het 
inhalen van twee vrachtwagens alsnog verminderde doorstroming van het verkeer 
ontstaan. Aangezien het doel van de plusstrook juist is om deze doorstroming te 
vergroten, levert dit een ongewenst effect op. 
 
Antwoord  
Een reden voor het opheffen van het inhaalverbod vrachtverkeer gedurende de opening 
van de plusstrook, is het relatief hoge vrachtverkeerpercentage dat van toepassing is op 
de A28 tussen Utrecht en Amersfoort in beide rijrichtingen. Indien tijdens spitsperioden het 
inhaalverbod voor vrachtverkeer blijft gehandhaafd, kunnen lange pelotons vrachtwagens 
ontstaan die het invoegen en uitvoegen van verkeer extra bemoeilijken. Het risico op 
ongevallen neemt als gevolg hiervan toe. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is het 
handhaven van een inhaalverbod tijdens de spitsperioden niet acceptabel. Op de 
plusstrook geldt een breedtebeperking voor voertuigen die inclusief lading breder zijn dan 
twee meter. 
 
Bij een spitsstrook, het gebruik van de vluchtstrook tijdens de spitsperiode, is het instellen 
van een inhaalverbod wel een standaard maatregel. Als gevolg van het ontbreken van de 
vluchtstrook wordt de kans om veilig uit te wijken aanzienlijk kleiner. Hierdoor neemt de 
kans op ongevallen toe. Een inhaalverbod voorkomt extra manoeuvres van vrachtwagens. 
 
5.  Geluidsmaatregelen en kunstwerken 

De gemeente Amersfoort is tevreden over de afspraken die met Rijkswaterstaat zijn 
gemaakt voor het oplossen van het geluidsvraagstuk langs de wijken Schuilenburg, 
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Randenbroek en Dorrestein. Belangrijk is de afspraak dat deze schermen een tijdelijke 
status hebben en toekomstige ontwikkelingen in het kader van planstudie Knooppunt 
Hoevelaken niet in de weg mogen staan. 
Maar ook het geluidsvraagstuk in de wijken Liendert en Rustenburg is van groot belang. 
De gemeente verzoekt om hier de afweging op doelmatigheid opnieuw uit te voeren en 
daarbij ook het aspect goede ruimtelijke ordening te betrekken. 
De gemeente benadrukt dat de aanleg van spitsstroken, de bouw van geluidsschermen, en 
het vervangen van kunstwerken in het kader van de planstudie A28 Utrecht - Amersfoort 
op geen enkele wijze als beperkende voorwaarde mag gelden in de planstudie Knooppunt 
Hoevelaken. 
 
Antwoord 

Bedankt voor uw positieve reactie over de afspraken die gemaakt zijn voor 
geluidmaatregelen langs Schuilenburg, Randenbroek en Dorrestein. 
 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor de wijken 
Liendert en Rustenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen. Ten opzichte van het maatregelenpakket van het OWAB 
worden in het WAB extra maatregelen voorzien zoals de toepassing van tweelaags ZOAB 
op de verbindingswegen naar de A1 en een hoger scherm tussen de Lageweg en de 
Hogeweg. 
 

6.  Geluidsmaatregelen 

De opmerkingen van inspreker ten aanzien van de geluid betreffen a t/m f.  
 
a. Onderzoeksgebied 
De geluidszone betreft het aandachtsgebied waarin volgens de Wet geluidhinder akoestisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden. De breedte van de geluidszone bedraagt ter hoogte 
van Amersfoort 600 meter vanaf de buitenste kantstreep van de hoofdrijbanen, toe- of 
afritten. Bij de wegbeëindiging bij toe- en afritten dient de zone bovendien over een lengte 
van 1/3e  van de zonebreedte te worden doorgetrokken. Dit laatste is echter niet gedaan, 
waardoor een te klein onderzoeksgebied is gehanteerd. Bovendien kan ook het gebied 
buiten de geluidszone relevant zijn. Indien buiten de geluidszone geluidsbelastingen hoger 
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB optreden, dient dit gebied in het kader van goede 
ruimtelijke ordening ook bij het onderzoek te worden betrokken. 
 
Antwoord 

 

Omvang geluidzone 
Bij de bepaling van het onderzoeksgebied voor het OWAB is terdege rekening gehouden 
met het effect van toe- en afritten. De geluidzone heeft voor de A28 een breedte van 600 
meter vanaf de zijkant van de weg, bij toe- en afritten is dat ten opzichte van de kant van 
deze wegen. Bij deze wegen ligt de genoemde overlengte van 200 meter in zijn geheel 
binnen de zone, die ontstaat door de breedte van 600 meter uit de kant van de wegen te 
hanteren. 
 
Onderzoek buiten geluidzone 
Door inspreker wordt aangedrongen op het onderzoeken van woningen met een 
geluidbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB) buiten de wettelijke 
geluidzone, in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Anders dan inspreker stelt is 
Rijkswaterstaat daartoe niet verplicht, aangezien het wettelijk kader van de Wet 
geluidhinder een dergelijk onderzoek niet vergt. 
 
b. Tijdelijkheid van geluidschermen Schuilenburg, Randenbroek, Dorrestein 
In het rapport staat niet vermeld dat met Amersfoort is overeengekomen dat ter hoogte 
van de wijken Schuilenburg, Randenbroek en Dorrestein tijdelijke geluidschermen worden 
geplaatst om de (inpassings-) mogelijkheden binnen planstudie Knooppunt Hoevelaken zo 
maximaal mogelijk te houden. 
Dat betekent dat er voor dit Wegaanpassingsbesluit concessies zijn gedaan aan de 
materialisering, de hoogte en de plaats van de schermen. In de planstudie Knooppunt 
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Hoevelaken dienen definitieve maatregelen getroffen te worden. Dit zal resulteren in 
aanzienlijk hogere schermen of andere geluidsreducerende maatregelen met een gelijk 
effect. 
 
Antwoord 

De tijdelijkheid van de geluidschermen heeft vorm gekregen door te kiezen voor schermen 
die (relatief) eenvoudig te verwijderen zijn en daardoor toekomstige ontwikkelingen in het 
kader van planstudie Knooppunt Hoevelaken niet in de weg staan. De verdere uitwerking 
van de ontwerpen van de geluidschermen maakt geen onderdeel uit van het akoestisch 
onderzoek, maar van de uitvoeringsbesluiten behorend bij het Wegaanpassingsbesluit.  
In het Wegaanpassingsbesluit zijn, anders dan inspreker stelt, geen concessies gedaan aan 
de hoogte en de locatie van de geluidschermen. Dit is bepaald op basis van de 
maatregelafweging die conform de Wet geluidhinder heeft plaatsgevonden, zoals wordt 
beschreven in het akoestisch onderzoek bij het Wegaanpassingsbesluit.  
 
c. Geprojecteerde woningen 
Uit de onderzoeken maakt de gemeente op dat rekening is gehouden met de nieuwe 
ontwikkelingen bij Randenbroek Zuid. De te treffen maatregelen zijn zodanig dat de al 
vastgestelde hogere grenswaarden worden gerespecteerd. Op de grens van cluster 27 en 
28 ligt de "Hogewegzone". Hiervoor heeft het collegehet ontwerp bestemmingsplan en 
ontwerp hogere grenswaarden ter inzage gelegd. In het OWAB is hier geen aandacht aan 
geschonken. De uitgangspunten van het bestemmingsplan en de hogere grenswaarden 
mogen niet worden aangetast door de ontwikkelingen aan de A28. Uit een verkenning 
blijkt dat, uitgaande van het OWAB, bij meerdere geprojecteerde woningen binnen de 
Hogewegzone, sprake is van een hogere geluidsbelasting dan waarvan is uitgegaan bij het 
ontwerp hogere grenswaarden besluit. Ook kan niet langer worden voldaan aan het aantal 
in het ontwerp hogere grenswaarden. Dit leidt tot een beperking van de benuttings-
mogelijkheden van de Hogewegzone. Er zullen daarom aanvullende voorzieningen bij de 
A28 getroffen moeten worden. Uit een verkenning is gebleken dat wanneer de 
geluidsschermen vanaf de aansluiting op de Hogeweg richting knooppunt Hoevelaken 
worden verhoogd met 1 meter, er wordt voldaan aan de hogere grenswaarden. 
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Bij de afweging van doelmatige maatregelen zijn de plannen voor de Hogewegzone 
getoetst. Aangezien de geluidbelasting in de toekomstige situatie na maatregelen niet 
hoger is dan de grenswaarde, zijn de plannen voor dit gebied geen aanleiding voor 
aanvullende maatregelen. 
 
d. Saneringsmaatregelen 
In het hoofdrapport is in onder andere tabel 7.1 aangegeven waar nieuwe 
geluidsvoorzieningen worden geplaatst. Voor de voorzieningen Amersfoort noordbaan 
(Dorrestein) is sprake van een onderbreking met een lengte van 60 meter. Het deel van 6 
meter hoog eindigt op km 19,390 terwijl het deel van 6-9 meter hoog begint op km 
19,450. Dit scherm moet aansluitend zijn, omdat anders een ongewenst en lokaal erg 
hinderlijk geluidslek ontstaat. 
 
Er wordt vermeld dat op het viaduct over de Amersfoortsestraat geen dubbellaags ZOAB 
kan worden toegepast vanwege de beperkte draagkracht van de constructie. De daardoor 
optredende hogere geluidsbelastingen dienen te worden weggenomen door andersoortige 
maatregelen. 
 
Bij de toe- en afrit Leusden wijkt de schermhoogte af. De figuren in de bijlagenrapportage 
Dorrestein en Schuilenburg-Randenbroek zijn daarover niet duidelijk. Onduidelijk is of de 
schermhoogte hier nu hoger is doordat de schermen 11 meter blijven, maar de rijbaan van 
de toe- en afrit hoger ligt, of dat de rijbaan hoger ligt en de schermen daardoor lager zijn. 
In het laatste geval gaat de gemeente er vanuit dit niet leidt tot hogere geluidsbelastingen 
van omliggende (huidige en toekomstige) bestemmingen. 
 
In de maatregelonderzoeken (onder meer in paragraaf 3.2 van bijlagenrapport Dorrestein 
en Schuilenburg-Randenbroek) wordt aangegeven dat vanwege de eerdere beschikkingen 
van het ministerie van VROM wordt uitgegaan van de saneringsomvang van vóór 1 januari 
2007. Ook wordt gesteld dat moet worden uitgegaan van het WBb-formulier van vóór 1 
januari 2007. Dit laatste is niet juist. De gemeente Amersfoort heeft met het (toenmalige) 
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ministerie van VROM afgesproken dat het WBb-formulier van ná 1 januari 2007 gebruikt 
wordt. Deze benadering leidt tot aanzienlijk hogere maximale schermkosten. 
 
In paragraaf 3.2 van het hoofdrapport is aangegeven dat de geluidsbelasting van niet alle 
saneringswoningen in Dorrestein teruggebracht wordt tot de voorkeurswaarde van 48 dB. 
Het is niet duidelijk waarom de maximale schermkosten niet worden benut. Als bovendien 
het WBb-formulier van na 1 januari 2007 wordt toegepast, leidt dit tot een hoger bedrag 
voor de maximale schermkosten en daarmee ook tot ruimere mogelijkheden voor 
schermplaatsing. 
 
In paragraaf 3.10 van het hoofdrapport is aangeven dat alleen bij de Hogeweg woningen 
binnen de zone van kruisende wegen vallen. Deze beschouwing is niet volledig. Bij de 
Arnhemseweg, maar ook op andere punten, zijn woningen gelegen binnen de zone van 
kruisende wegen. Daarbij zijn de afstanden van de dichtstbijzijnde woning van het 
kruispunt vaak kleiner dan 200 meter. 
 
De saneringsdoelstelling is dat de geluidsbelasting wordt gereduceerd naar 48 dB. Deze 
doelstelling wordt met de beoogde schermen in Schuilenburg, Randenbroek en Dorrestein 
niet gehaald. Er resteren alleen al in Schuilenburg en Randenbroek nog 225 woningen met 
een hogere geluidsbelasting. Zowel akoestisch als financieel is een hoger scherm 
doelmatig. 
 
Maar in het kader van de ontwikkelingen in de planstudie Knooppunt Hoevelaken acht de 
gemeente de voorgestelde schermhoogte bij Schuilenburg en Randenbroek acceptabel 
onder de voorwaarde dat de definitieve geluidswerende voorzieningen worden bepaald op 
basis van de saneringsvoorraad van voor 1 januari 2007 en het WBb-formulier van na 1 
januari 2007. 
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Geluidslek Heiligenbergerweg 
De voorziene maatregelen aan de westzijde van de A28 worden onderbroken ter hoogte 
van de Heiligenbergerweg. Er is op deze locatie onvoldoende ruimte beschikbaar in het 
dwarsprofiel om een geluidscherm te plaatsen: vanwege de verbreding wordt onder het 
bestaande viaduct ruimte gecreëerd voor een extra rijstrook en wordt de ontsluitingsweg 
naar het pand Heiligenbergerweg 203 opgeschoven.  
 
Over een lengte van 60 meter kan daardoor geen geluidscherm worden geplaatst. Uit 
berekening blijkt dat het effect van dit ontbrekende deel op de omliggende woningen 
gering is, de ervaring van bewoners in de omgeving kan wel degelijk zijn dat veel geluid 
uit dit lek komt. 
 
Geen tweelaags ZOAB op viaduct Amersfoortsestraat 
In het akoestisch onderzoek is het effect van het niet kunnen toepassen van tweelaags 
ZOAB op het viaduct over de Amersfoortsestraat meegenomen. Met de nu voorgestelde 
maatregelen, het toepassen van tweelaags ZOAB op de aansluitende wegdelen, kunnen de 
overschrijdingen van de grenswaarde grotendeels worden weggenomen. De resterende 
overschrijdingen zijn onvoldoende van omvang om aanvullende maatregelen doelmatig te 
maken. 
 
Hoogte geluidschermen aansluiting Leusden 
In het OWAB was voorzien dat de geluidschermen bij de aansluiting Leusden met een 
hoogte van 11 meter ten opzichte van de hoofdrijbaan van de A28 zouden worden 
geplaatst. Ten opzichte van het hoogste punt van de aansluiting, bij het viaduct over de 
A28, is weliswaar de hoogte ten opzichte van de toe- en afrit ongeveer 5 meter, ten 
opzichte van de hoofdrijbaan echter 11 meter. 
 
Gehanteerd Wbb-formulier 
In tegenstelling tot wat inspreker meent, dient in deze situatie het Wbb-formulier te 
worden gehanteerd zoals dat van toepassing was tot 1 januari 2007. De gehele 
saneringsafweging is gebaseerd op geluidbelastingen zoals die werden bepaald voor deze 
datum: in Laeq,etmaal.  
Bij de wijziging van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007, waarbij de dosismaat Lden 
werd ingevoerd, is het formulier gebaseerd geworden op deze nieuwe dosismaat. 
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e. Aanpassingsmaatregelen 
Voor de wijken Liendert en Rustenburg (cluster 28) wordt gesteld dat terugplaatsen van 
het huidige te verwijderen scherm doelmatig is. Ook wordt geconstateerd dat het 
realiseren van een 1 meter hoger scherm niet doelmatig is, omdat de meerkosten van het 
hogere scherm (variant 56) ten opzichte van het budget  € 618,- zijn. Nergens blijkt wat 
de effecten zijn van een 1 meter hoger scherm op het aantal benodigde hogere 
grenswaarden. Aangenomen mag worden dat de geluidsbelasting verder afneemt en er 
minder hogere waarden aangevraagd hoeven worden. 
 
Gezien het geringe verschil in kosten verzoekt de gemeente de afweging op doelmatigheid 
opnieuw uit te voeren en daarbij ook het aspect goede ruimtelijke ordening te betrekken. 
In dat kader is een verdere verhoging van het gehele (te vervangen en te handhaven) 
geluidsscherm aansluiting Hogeweg en knooppunt Hoevelaken een realistische optie, 
omdat daarmee een verhoging van de geluidsbelasting – en grote aantallen vast te stellen 
hogere grenswaarden - kan worden voorkomen. Uit een verkenning is gebleken dat 
wanneer het huidige geluidsscherm over de gehele lengte tussen de aansluiting Amersfoort 
en knooppunt Hoevelaken met 1 meter wordt verhoogd, bij slechts een minimaal aantal 
woningen een (zeer geringe) verhoging van de geluidsbelasting resteert. In het kader van 
goede ruimtelijke ordening en de bescherming van de inwoners, acht de gemeente deze 
verhoging wenselijk. 
 
De gemeente pleit voor het ophogen van het gehele geluidsscherm langs Rustenburg, 
zowel het te verplaatsen als het te handhaven deel, met minimaal 1 meter. 
 
De gemeente gaat er overigens vanuit dat er tussen het verwijderen van het scherm ter 
hoogte van Rustenburg, en het weer terugplaatsen van het scherm, de minimale tijd wordt 
nagestreefd ter voorkoming van een lange periode van geluidsoverlast. Het gedurende 
meerdere maanden ontbreken van een geluidsscherm is voor de gemeente niet 
acceptabel. 
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In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor de wijken 
Liendert en Rustenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen. Op basis van het wettelijk kader van de Wet geluidhinder 
is er geen aanleiding om meer te doen op deze locatie. 
 
f. Overige geluidsaspecten 
In hoofdstuk 4 van het hoofdrapport worden akoestische effecten in de vorm van 
contouren en tellingen weergegeven. Het aantal geluidsgehinderden wordt gebaseerd op 
de contourvlakken op een hoogte van 5 meter. Voor Amersfoort is dit onjuist, omdat er 
sprake is van veel hoogbouw langs de A28. Het aantal 
geluidsgehinderden is dus niet juist. 
 
In tabel 4.7 van het bijlagenrapport ontbreken de volgende beschikkingen: 

• 2002WEMOO1157i d.d. 9-4-2002 Amersfoort BP De Wieken - Vinkenboef 
• 1999WEM000299i d.d. 2-2-1999 Amersfoort BP Vathorst 

 
Het is onduidelijk wat de akoestische effecten zijn op de niet te wijzigen wegdelen van de 
A28, bijvoorbeeld ter hoogte van Vathorst. Ook is onduidelijk in hoeverre er rekening is 
gehouden met een gedeeltelijke afsluiting van aansluiting A1 Hoevelaken en de 
akoestische effecten hiervan. 
 
In bijlage B van het bijlagenrapport zijn de berekende geluidsbelastingen weergegeven en 
getoetst. Hierbij heeft de gemeente de volgende opmerkingen: 

• Woning Ariaplein 9 met een vastgestelde hogere grenswaarde van 53 dB(A) 
ontbreekt. 

• Het is niet bekend waarop de hogere grenswaarde van 51 dB(A) voor de 
Haydnstraat 59c is gebaseerd. 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 369 

 

• Voor de Heiligenbergerweg 203 zijn voor de oostgevel (rekenpunt 980) onjuiste 
grenswaarden opgenomen. Voor 1,5 meter is een hogere grenswaarde van 55 
dB(A) verleend en voor 4,5 meter 59 dB(A). Rekenpunt 981 is overigens de 
zuidgevel en niet de zuidoostgevel. 

• De al vastgestelde hogere grenswaarde voor de Hogeweg 4 van 59 dB is de 
gemeente niet bekend. 

 
In het akoestisch onderzoek is er vanuit gegaan dat meerdere (bestaande) geluids-
schermen geluidsreflecterend zijn, terwijl in feite sprake is van geluidsabsorberende 
schermen. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de geluidsschermen langs de A28 bij 
Vathorst. Door uit te gaan van reflecterende schermen wordt niet de juiste 
geluidsbelasting berekend. 
 
Ter hoogte van de oostelijke aansluiting op de Hogeweg is niet uitgegaan van de feitelijke 
situatie voor wat betreft de ligging van de Hogeweg, de Energieweg en de 
geluidsschermen. Verder is de geluidsbelasting wel bepaald ter plaatse van een niet meer 
aanwezige woning (beoordelingspunt 3739 en 3740) en is de geluidsbelasting niet bepaald 
bij een wel aanwezige woning (bovenwoning Hogeweg 227). 
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Rekenhoogte 5 meter 
De door inspreker genoemde rekenhoogte van 5 meter is gehanteerd in het globalere 
onderzoek in het kader van het OWAB/MER. Voor het bepalen van maatregelen is wel 
degelijk gedetailleerd onderzoek conform Standaard Rekenmethode 2 uitgevoerd, waarbij 
alle gevels en alle bouwlagen van geluidgevoelige bestemming in beeld is gebracht en is 
getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. 
 
Beschikkingen 
De genoemde beschikkingen zijn overgenomen in het geactualiseerde akoestisch 
onderzoek voor het WAB. 
 
Effecten op aansluitende wegdelen 
In het akoestisch onderzoek is het effect van het project op het onderliggende wegennet 
onderzocht, ten opzichte van de autonome situatie. Hieruit is gebleken dat er op één 
wegvak een toename optreedt van meer dan 1,5 dB. Het gaat hierbij om de Richelleweg 
bij de aansluiting Soesterberg op de A28. 
 
Onvolkomenheden in de adressen 
De door de gemeente aangegeven afwijkingen zijn gecontroleerd en als volgt verwerkt: 

• de woning Ariaplein 9 bestaat na renovatie van het gebouw niet meer. In de hele 
flat zijn diverse nummers komen te vervallen; 

• de woning aan de Haydnstraat 59c is inmiddels uit het geactualiseerde akoestisch 
onderzoek verdwenen. Op deze locatie is de nieuwbouw van het bestemmingsplan 
Randenbroek-Zuid ingepast; 

• de hogere waarden voor de Heiligenbergerweg 203 zijn conform opgave van de 
gemeente overgenomen, dit leidt niet tot een andere beoordeling van de situatie 
bij deze woning; 

• het adres Hogeweg 4 staat voor een nieuwbouwlocatie in het bestemmingsplan De 
Wieken. Deze hogere waarde is meegenomen in de toetsing. 

 
Reflectie schermen 
In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB zijn de uitgangspunten voor de 
geluidschermen gecontroleerd. Hieruit is gebleken dat voor een aantal schermen de 
gehanteerde uitgangspunten m.b.t. reflectie in het rekenmodel niet correct zijn, de 
toetsing aan de grenswaarden is naar aanleiding van deze afwijkingen opnieuw uitgevoerd. 
Het scherm bij Vathorst, zoals door de gemeente genoemd, is reflecterend uitgevoerd in 
het rekenmodel. Het gaat hierbij echter om het scherm dat door de gemeente is voorzien 
in het bestemmingsplan voor Vathorst: deels als geluidwerende bedrijfsgebouwen op 
zichtlocatie en daartussen geluidschermen. Deze afschermende voorzieningen zijn tot op 
heden niet gebouwd. 
 
De in het rekenmodel eveneens opgenomen geluidwal is als een absorberende wal 
ingevoerd. 
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7.  Geluid: Doelmatigheidsafweging. Grotere weglengte met DZOAB 

In paragraaf 6.7 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek is de afweging 
van de doelmatigheid van tweelaags ZOAB gemaakt. Uit tabel 6.22 blijkt dat toepassing 
van tweelaags ZOAB ruimschoots doelmatig is (het budget is circa € 9.500.000 terwijl de 
kosten circa € 1.300.000 zijn). Daarbij wordt als zuidelijke grens km 16.1 gehanteerd. 
Vervolgens is ook beoordeeld of verlenging van het wegvak met tweelaags ZOAB 
doelmatig is. Uit tabel 6.23 blijkt dat dit niet het geval is. Als uitgangspunt bij tabel 6.23 is 
echter een verkorting van het wegvak met tweelaags ZOAB in plaats van een verlenging 
gehanteerd. Daardoor wordt tweelaags ZOAB pas vanaf km 16.5 toegepast in plaats van 
vanaf km 16.1. Dit is een kennelijke fout. 
 
Gelet op de grote mate van doelmatigheid van tweelaags ZOAB, kan dit zonder meer vanaf 
km 16.1 worden toegepast. Gelet op de mate van doelmatigheid zou ook als vertrekpunt 
een zichthoek van 2D in plaats van lD gehanteerd kunnen worden. Bovendien kan ook de 
aansluiting op de Rondweg zuid N221 inclusief de verbindingswegen (voor zover daarin 
nog niet is voorzien), worden voorzien van tweelaags ZOAB. Dit leidt dan tot een grotere 
weglengte met tweelaags ZOAB en tot lagere geluidsbelastingen in de Indische buurt met 
wellicht minder vast te stellen hogere grenswaarden. 
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 157 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat tweelaags ZOAB doelmatig is tot km. 15.865, dat is ten opzichte van het 
OWAB een uitbreiding van 635 meter. Het verder doortrekken van tweelaags ZOAB 
richting Soesterberg is niet doelmatig. 
 

8.  Landschap, cultuurhistorie, flora en fauna 

A. Als gevolg van de wegverbreding en de aanleg van geluidswerende voorzieningen 
worden in Amersfoort grote hoeveelheden bos en bomen gekapt. Volgens het 
milieueffectrapport wordt dit helaas grotendeels buiten de gemeentegrenzen van 
Amersfoort gecompenseerd. Binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort zijn echter prima 
locaties te vinden om bos en bomen te compenseren. De gemeente stelt voor om een deel 
te compenseren op het huidige terrein van de ziekenhuislocatie Elisabeth in park 
Randenbroek. Hier is nog ruimte voor compensatie in de vorm van een broekbos. 
Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om te compenseren in Vathorst West. De gemeente 
wenst dat er maximale inspanning wordt verricht om alle te kappen bomen binnen de 
gemeentegrens van Amersfoort te compenseren. 
 
B. Het gebied van de hondensportvereniging in park Randenbroek is aangeduid als   
'Zoekgebied watercompensatie, mitigatie barrière A28 in de beekdalstructuur'. Voor het 
gebied van de Heiligenbergerbeek heeft de gemeente een structuurvisie ontwikkeld die 
momenteel wordt uitgewerkt. In die visie wordt ervan uit gegaan dat de situatie ter 
plaatse blijft zoals die is. Er zijn vanuit de betekenis van het gebied als ecologische 
verbindingszone zeker argumenten om op het terrein een natuurgerichte ontwikkeling in te 
zetten. Maar in dat geval moet dan wel een alternatief worden gevonden voor de huidige 
gevestigde functies op dit terrein. De gemeente ziet initiatieven van Rijkswaterstaat met 
belangstelling tegemoet. 
 
C. Bij de aansluiting A28 Arnhemseweg - N226 is geen rekening gehouden met de 
reconstructie van het onderliggende kruispunt en de aanleg van een fietstunnel. In het 
kader van deze plannen lijkt een dubbele laanbeplanting aan weerszijden niet realistisch. 
Daarnaast is de in het Landschapsplan geschetste boom-beplanting aan weerszijden van 
het viaduct over de Arnhemseweg vanwege de huidige natuurwaarden niet gewenst. De 
bermsloot is het leefgebied van de kamsalamander en de vegetatie ontwikkelt zich richting 
heischraal grasland en is potentieel én bestaand leefgebied voor soorten als de 
zandhagedis en het heideblauwtje. Voor de overgang naar het bos Nimmerdor ligt een 
beheerplan om de zone geschikter te maken als leefgebied van de hazelworm. Dit laatste 
als compensatiemaatregel voor de aanleg van de Kersenbaan in Amersfoort. Extra bomen 
passen daar niet bij. 
 
D. Bij de flora- en faunaonderzoeken worden de boommarter, de kamsalamander en de 
ringslang gemist. De boommarter is aan de zuidzijde van Amersfoort regelmatig zowel 
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levend als ook als verkeersslachtoffer gesignaleerd. De kamsalamander is levend 
aangetroffen in de bermsloot ter hoogte van Nimmerdor en de ringslang wordt regelmatig 
aangetroffen in het volkstuinen-complex ter hoogte van de Heiligenbergerbeek. 
 
E. Ter hoogte van landgoed Nimmerdor loost de hemelwaterafvoer van de rijksweg direct 
in de bermsloot. Deze bermsloot staat in directe verbinding met het watersysteem in het 
bos Nimmerdor. De gemeente vraagt maatregelen om te voorkomen dat hemelwater van 
de rijksweg, al dan niet vervuild als gevolg van een incident, in contact komt met het 
watersysteem van Nimmerdor. Hierbij ook de aansluiting van het Hazewater betrekken. 
 
F. Het plaatsen van damwandschermen als geluidswerende voorziening bij Schuilenburg, 
Randenbroek en Schuilenburg heeft mogelijk negatieve invloed op de grondwaterstroming 
en de waterhuishouding in het gebied. Er is niet aangegeven wat de eventuele ernst en de 
invloed van een veranderende grondwaterstand zijn op de huidige en nog aan te planten 
bomen, de eventuele te nemen maatregelen om effecten tegen te gaan en het monitoren 
van maatregelen. 
 
Antwoord 

8A  
Rijkswaterstaat is in overleg met de gemeente over de locaties van boscompensatie binnen 
de gemeente. De genoemde locaties zullen daarbij zeker betrokken worden. 
 
8B  
Het zoekgebied watercompensatie zal niet worden gebruikt. Verandering van functie in dit 
gebied zal derhalve niet plaatsvinden.  
 
8C  
In overleg met de gemeente Amersfoort, Leusden, Stichting Behoud Nimmerdor en 
provincie Utrecht heeft RWS het landschapsplan op dit punt aangepast. Hierbij is rekening 
gehouden met de genoemde diersoorten en de ruimtelijke plannen. De bomenrij langs 
Nimmerdor zal niet worden geplant om negatieve effecten op de (potentiele) ecologische 
waarden van deze berm te voorkomen.  
 
8D 
Dank voor deze aanvullingen op het flora- en fauna onderzoek. Deze gegevens nemen we 
mee bij de voorbereiding en uitvoering van werken. De kamsalamander zit in een sloot die 
in het kader van het Wegaanpassingsbeluit niet wijzigt. Bij 8C is aangegeven hoe rekening 
is gehouden met deze soort zodanig dat de Flora- en faunawet niet wordt overtreden. De 
boommarter en de ringslang zijn in de directe omgeving van de A28 waargenomen of als 
slachtoffer op de A28. Voor beide soorten zal het Wegaanpassingsbesluit niet leiden tot 
een overtreding van de Flora- en faunawet. 
 
8E  
Bermsloten worden zodanig aangelegd dat de verontreinigingen in het afstromende 
wegwater bezinken naar de slootbodem. Hierdoor zijn de verontreinigingen in het 
watersysteem minimaal. Bij calamiteiten wordt gehandeld conform het calamiteitenplan 
van Rijkswaterstaat, dat erop gericht is om bluswater/chemicaliën en andere 
verontreinigende stoffen in het water zo snel mogelijk te verwijderen en de bevoegde 
gezagen direct te informeren. 
 
8F 
Voor de fundering van het geluidscherm bij de flats Schuilenburg is bij de verdere 
uitwerking van het ontwerp gekozen voor stalen buispalen, in plaats van voor een 
damwand. Door deze funderingskeuze vindt geen opstuwing van grondwater en geen 
uitdroging van de grond plaats. Daarnaast kunnen in verband met het tijdelijk karakter de 
buispalen in een later stadium weer makkelijker verwijderd worden. Deze wijziging ten 
opzichte van het deelrapport Bodem en Water bij het MER wordt benoemd in de Notitie 
actualiteit MER, die als bijlage 5 bij de toelichting van het Wegaanpassingsbesluit is 
opgenomen. De fundering van buispalen is te zien op de tekeningen behorend bij het 
uitvoeringsbesluit voor de bouw van het geluidscherm Schuilenburg, die bij het 
Wegaanpassingsbesluit ter inzage worden gelegd.  
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Zienswijze 205, ingediend door: 

 
 
Duinhorst Rekreatie BV 
Oude Lageweg 165 
3821 CG  Amersfoort  
 
 
1.  Verkeerseffecten gedeeltelijke afsluiting afslag Hoevelaken 

Duinhorst Rekreatie BV en Duinkerken Rekreatie BV (hierna: inspreker) heeft bezwaar 
tegen de wegaanpassing van de A28 op het weggedeelte tussen Utrecht (knooppunt 
Rijnsweerd) en Amersfoort (knooppunt Hoevelaken), die verbreding van de weg in beide 
richtingen inhoudt. Als gevolg van deze wegverbreding wordt, volgens de toelichting, het 
gebruik van de afrit Hoevelaken voor verkeer dat vanuit de richtingen Amsterdam en 
Zwolle komt, afgesloten (par. 3.2, pagina 32 van het ontwerp). Als gevolg van deze 
afsluiting zal het onroerend goed slechter bereikbaar worden, zowel voor personeel als ook 
voor bezoekende klanten. Anders dan in het ontwerp vermeld, zal ook de bereikbaarheid 
vanuit Utrecht als gevolg van de afsluiting van de afslag nadeel ondervinden. 
 
Het onroerend goed eigendom van Duinhorst Rekreatie BV is verhuurd aan Van 
Duinkerken Rekreatie BV, aan de Oude Lageweg 165 in Amersfoort. Dit is de oksel van de 
lus van het klaverblad Hoevelaken, welke locatie is bestemd met detailhandel. Van 
Duinkerken Rekreatie BV, detailhandelsbedrijf in caravans, tenten, kampeerartikelen, 
outdoor en tuinmeubelen, heeft een regionale functie in een straal van 40 km rondom 
Amersfoort. In de verkoop en onderhoud van caravans hebben zij een landelijke functie. 
 
In het ontwerp-wegaanpassingsbesluit is aan de gevolgen van de afsluiting van de afslag 
geen enkele overweging gewijd. In het ontwerpbesluit is slechts aandacht besteed aan de 
effecten van de reistijdfactoren (pagina 30) op de A28 zelf. Inspreker meent dat door de 
afsluiting van de afslag Hoevelaken een Unique Selling Point van het onroerend goed 
verloren gaat waardoor zij schade leidt. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende plaatsen en daarnaast het 
Hoevelakense en Amersfoortse bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw 
zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting 
Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische 
gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting 
Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Luchtkwaliteit 

Behalve dat aan de verkeerseffecten zoals hierboven opgesomd voorbij is gegaan, is 
evenmin rekening gehouden met de effecten daarvan op de luchtkwaliteit. Die effecten 
betreffen verslechtering van de luchtkwaliteit langs de alternatieve routes over lokale 
wegen en door de betreffende dorpen. Vanaf de A1 bij Barneveld moet een route gevolgd 
worden die voor een groot deel 60 km per uur is. Deze route gaat door het dorp Terschuur 
(sluipverkeer), over de rondweg Hoevelaken richting Amersfoort. Als gevolg van de 
verkeerstoename die wordt veroorzaakt door de afsluiting van de afslag, zal het woon- en 
leefklimaat in die dorpen en de woningen langs de lokale wegen aanzienlijk verslechteren. 
Nergens in het ontwerpbesluit is daar rekening mee gehouden. 
 
Antwoord 

Het project A28, inclusief de wijziging van de aansluiting Hoevelaken, heeft effect op het 
verkeer op lokale wegen en daarmee ook op de luchtkwaliteit langs deze wegen. Er is 
langs lokale wegen sprake van zowel toenames als afnames van de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen.  
Uit aanvullend onderzoek, op basis van het Eemlandmodel, naar de omvang van deze 
effecten blijkt dat de maximale toenames van de concentraties NO2 en PM10 in 2020 niet 
groter zijn dan respectievelijk 0,5 en 0,2 microgram per m3. De maximale concentraties 
voor NO2 en PM10 in de projectsituatie zijn lager dan de geldende normen.  
Een verdere toelichting op de resultaten van het onderzoek vindt u in paragraaf 2.2.4 van 
het rapport “Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken”.  
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 373 

 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL 
blijkt dat langs alle lokale wegen in het studiegebied, rekening houdend met de effecten 
van de wegaanpassing,  tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor fijn stof 
en stikstofdioxide.  
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
3. Waardevermindering en omzetderving door verminderde bereikbaarheid 
Inspreker stelt dat door deze verslechterde bereikbaarheid de klandizie zal afnemen 
waardoor van Duinkerken Rekreatie BV omzetderving zal ondervinden. De verslechterde 
bereikbaarheid zal leiden tot waardevermindering zal leiden tot waardevermindering van 
het onroerend goed zowel bij verkoop als verhuur. Het spreekt voor zich dat inspreker 
bovengenoemde schade zal verhalen op de overheid in de vorm van een verzoek om 
nadeelcompensatie bij de Minister van Infrastructuur en Milieu. Aangezien in het 
ontwerpbesluit geen enkele aandacht is besteed aan de gevolgen van de afsluiting van de 
afslag betwijfelt inspreker of met de daarmee samenhangende kosten voldoende rekening 
is gehouden. 
 
Bij gebreke aan voldoende budget gaat inspreker er voorshands van uit dat het WAB om 
die reden niet (financieel) uitvoerbaar is. Daarbij wijst inspreker erop dat zowel tijdens de 
uitvoering van de wegaanpassingswerkzaamheden als in de eindsituatie sprake zal zijn van 
schade.  
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
pand of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 

4.  Geen noodzaak voor wegaanpassing 

De aanleiding voor de wegaanpassing wordt blijkens paragraaf 2.1 van het ontwerpbesluit 
gevormd door het capaciteitsgebrek van de weg, wat tot dagelijks files leidt. Een verdere 
groei van de intensiteit zou hierdoor beperkt worden. In het ontwerp wordt echter niet 
gemotiveerd waarom een verdere groei aan intensiteit wordt verwacht. Die verwachting 
staat haaks op de ontwikkeling van het zogenaamde “Nieuwe Werken”. Daarnaast is in het 
ontwerpbesluit niet inzichtelijk gemaakt waarom de wegaanpassing zou moeten leiden tot 
afsluiting van de afslag en waarom geen alternatieve mogelijkheden zijn onderzocht. 
Daarmee is het ontwerpbesluit naar oordeel van inspreker niet met de vereiste 
zorgvuldigheid voorbereid. 
 
Antwoord 

De verkeersprognoses voor 2020 laten zien dat de verkeersintensiteiten op de A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort zullen toenemen. Deze prognoses zijn berekend met het 
verkeersmodel NRM, waarin verschillende relevante ontwikkelingen zijn opgenomen die 
van invloed zijn op het weggebruik in Nederland. Het model bevat onder andere gegevens 
over autobezit, economische ontwikkelingen, gebruik van het openbaar vervoer, 
inwoneraantallen en het aantal arbeidsplaatsen. 
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense en Amersfoortse 
bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen 
die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording 
opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in 
hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de 
beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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5.  Ontwerpbesluit geeft geen blijk van belangenafweging. Besluit aanpassen en 

bestaande afslag Hoevelaken handhaven.  

Inspreker is concluderend van mening dat het ontwerpbesluit niet met de vereiste 
zorgvuldigheid is voorbereid, de effecten van het ontwerpbesluit voor onder meer 
luchtkwaliteit en verkeer onvoldoende inzichtelijk zijn gemaakt, het ontwerpbesluit geen 
blijk geeft van een belangenafweging en de (financiële) uitvoerbaarheid van het 
ontwerpbesluit niet vaststaat. Inspreker verzoekt met klem het voorgenomen besluit aan 
te passen in de zin dat de bestaande afslag gehandhaafd blijft. 
 
Antwoord 

In deelvraag 1 bent u verwezen naar het Algemene gedeelte van deze Nota van Antwoord 
waarin een uitgebreide beantwoording is opgenomen over het onderwerp Aansluiting 
Hoevelaken, en waarin onder meer verder is ingegaan op de belangenafweging. Op de 
aspecten lucht, verkeer en waardevermindering is ingegaan in de beantwoording onder de 
voorgaande deelvragen 1 tot en met 4. Hier wordt naar verwezen.  
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Zienswijze 206, ingediend door: 

 
 
Van Diepen van der Kroef advocaten, namens:  

1. Newomij BV, BV Beleggingsfonds Savosa, BV Beleggingsfonds Hoogh Blarick, 
mede-eigenaars van Verdiweg 393 t/m 491, 497 t/m 595 en 603 t/m 681, 
Amersfoort; 

2. BV Beleggingsfonds Hoogh Blarick, eigenaar van Verdiweg 287 t/m 389, 
Amersfoort; 

3. Newomij BV, eigenaar van Verdiweg 61 t/m 181 en 183 t/m 285, Amersfoort; 
4. Newoned CV, eigenaar van Otelloplaats 2 t/m 102, Amersfoort. 

 
Postbus 76720 
100 KA  Amsterdam 
 
 
1.  Geluidhinder voor de woonflats langs de A28. Te laag scherm en  hogere 

waarden geluid 

Er staan een groot aantal woonflats op korte afstand van de A28. Door de verbreding komt 
het lawaai nog dichterbij. Wil men hier een aanvaardbare situatie uit oogpunt van 
geluidhinder scheppen dan zou men schermen van 20-24 meter hoog moeten plaatsen, 
aldus de rapportage van RWS. Dat dit op onoverkomenlijke praktische en landschappelijk-
stedenbouwkundige bezwaren stuit, begrijpt inspreker. Inspreker begrijpt echter niet 
waarom de op zichzelf wel uitvoerbare maatregelen (in ieder geval gebruik van 
middenberm en opschuiven van de gehele rijbaan naar het oosten en verder primair: 
luifel, subsidiair: scherm van 14 meter) niet worden gerealiseerd. Het voorstel in het 
concept-besluit is om de geluidhinder op te lossen met een te laag scherm en voor het 
overige voor de woningen hogere waarden vast te stellen. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijke 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
2. Middenberm, opschuiven rijbaan 

Inspreker vindt dat, gezien de extreme geluidhindersituatie, alle redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen dienen te worden overwogen om deze te realiseren. Volgens het ontwerp-
besluit wordt de beschikbare –brede- middenberm niet gebruikt. Ook is niet duidelijk 
waarom niet de gehele verbreding van de rijbaan aan de andere (oostelijke) zijde 
plaatsvindt. Daar zijn geen of nauwelijks geluidsgevoelige objecten aanwezig.  
Door een combinatie van deze maatregelen (gebruik middenberm en gebruik gronden aan 
oostelijke zijde van de huidige rijbaan) kan de rijbaan zelfs iets verder van de flatwoningen 
af komen te liggen. Niet is gebleken dat deze mogelijkheden (voldoende) in de 
voorbereiding van het ontwerp-besluit zijn betrokken. 
 

Antwoord   

Het dwarsprofiel van de A28 van Rustenburg kan niet van toepassing zijn op Schuilenburg. 
Het gebruik van de middenberm kan niet voorkomen dat er extra asfalt moet worden 
aangelegd langs de bestaande weg aan de zijde van Schuilenburg. Vanwege 
verkeersveiligheidseisen en de bestaande dwangpunten voor het ontwerp van de weg (dat 
zijn de viaducten) zou de middenberm slechts over een beperkte lengte (100-150 meter) 
en voor een klein gedeelte (oplopend tot maximaal 1.87 meter) kunnen worden gebruikt. 
De benodigde ruimte voor de verbreding aldaar is 6 meter. De vele extra kosten die 
gemaakt zouden moeten worden om dit kleine gedeelte van de middenberm te gebruiken, 
staan niet in verhouding tot de beperkte winst in ruimte aan de kant van Schuilenburg.  
 
In de Spoedwet wegverbreding is besloten dat de A28 symmetrisch verbreed moet 
worden, om zoveel mogelijk het bestaande asfalt te kunnen benutten. Dit is dan ook als 
uitgangspunt gehanteerd bij de uitwerking van de wegdoorsneden. Symmetrische 
verbreding heeft o.m. de volgende voordelen: 
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• Bestaande op- en afritten grotendeels behouden blijven. Bij een éénzijdige 
verbreding zouden op- en afritten verlegd moeten worden.  

• De bestaande weg blijft bestaan. Eénzijdige verbreding heeft tot gevolg dat de as 
van de weg verschuift. Door asverschuiving zal ook een deel van de bestaande 
weg gesloopt moeten worden. Door symmetrische verbreding wordt dus het best 
gebruik gemaakt van de bestaande weg, wat leidt tot lagere kosten dan éénzijdige 
verbreding.  

• Er hoeft minder grond aangekocht te worden om de wegverbreding mogelijk te 
maken.  

  
3.  Luifels 

Uit het rapport (blz. 49) blijkt dat met de luifelconstructies verreweg de beste resultaten 
worden bereikt. “Akoestisch gezien wordt het beste effect, bijna overal 48 dB bereikt met 
de lange, hoge luifelvariant (L14c)” en “Indien rekening gehouden wordt met de inpassing 
van de luifel in de omgeving dan is de minst omvangrijke constructie met het meeste 
effect de beste keuze. Dat is variant L10a, de lange, lage luifel met de kleine 
overspanning. Bij deze variant bedraagt de geluidsbelasting maximaal 52 dB”. 
 
Vervolgens worden de luifeloplossingen vergeleken met de effecten van een conventioneel 
geluidscherm van 15 meter hoog. De luifelconstructies worden afgewezen op grond van die 
vergelijking. Als vergelijkingsnorm wordt een 15 meter hoog scherm genomen. Zie tabel 
4.13 op blz. 51 en de tekst onder de tabel: “Uit de tabel blijkt dat de lange,lage luifel met 
kleine overspanning (L10a) 50% duurder is dan het scherm van 15 meter. Omdat het 
effect voor de geluidsbelasting vrijwel gelijk is aan dat van een scherm van 15 meter hoog 
wegen deze meerkosten niet op tegen de (geluids)opbrengsten’’. 
 
Inspreker vindt dat het heel moeilijk te begrijpen dat vervolgens, als de conventionele 
schermen aan de orde komen, in het ontwerp-besluit wordt volstaan met een scherm van 
10 meter hoog (dat wordt 11 meter omdat het verder van het wegdek komt te staan dan 
een normaal conventioneel scherm). De ramingen in tabel 4.13 zijn opgesteld op basis van 
kengetallen en kennen een bandbreedte van circa 30%. Het is dus mogelijk dat uiteindelijk 
de lange lage luifel goedkoper is dan het conventionele scherm van 15 meter hoog. 
 
Mede gezien het grote aantal woningen is onvoldoende gemotiveerd dat en waarom niet 
gekozen is voor een luifel-constructie. In ieder geval zijn de luifelconstructies onvoldoende 
onderzocht. 
 
Antwoord 
Zoals onder punt 1 is aangegeven wordt in de beantwoording van zienswijze 90 ingegaan 
op de uitgevoerde toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van 
maatregelen voor Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van 
akoestische en landschappelijke argumenten beperkt wordt tot 11 meter. 
 
De door inspreker genoemde waarde van 48 dB is de streefwaarde die de Wet geluidhinder 
stelt voor niet afgehandelde saneringssituaties.  
 
 
4    Geluidscherm 

Inspreker wijst erop dat de toelichting bij het concept-besluit (blz. 43) onder meer zegt: 
“Op basis van de beoordeling van de akoestisch-financiële doelmatigheid is een scherm 
met een hoogte van 10 tot 13 meter mogelijk”. Dat is onjuist en volgt ook niet uit het 
rapport OWAB/MER A28 Utrecht-Amersfoort van februari 2011. Uit dat rapport blijkt het 
volgende: alle schermhoogten van 8 t/m 15 meter zijn financieel doelmatig (blz. 36). Op 
blz. 38 wordt gemeld: 
“Wanneer gekeken wordt naar het aantal woningen met een vast te stellen hogere waarde 
van 53 dB of meer dan blijkt uit tabel 4.4: 

• Een afname van 26 stuks bij ophoging van 10 m naar 11 m; 
• Een afname van 23 stuks bij ophoging van 11 m naar 12 m; 
• Een afname van 18 stuks bij ophoging van 12 m naar 13 m; 
• Een afname van 9 stuks bij ophoging van 13 m naar 14 m; 
• Een afname van 8 stuks bij ophoging van 14 m naar 15 m. 

Deze beoordeling leidt tot de conclusie dat de stap van 13 naar 14  meter niet meer 
effectief is: de meeropbrengsten in de vorm van geluidsreductie zijn beperkt, een 
omslagpunt is bereikt.” 
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Neemt men bestrijding van geluidhinder serieus dan wordt het scherm dus tenminste 13 
meter hoog. In de rest van het rapport wordt steeds zonder verdere toelichting een 
voorschot genomen op een lager scherm door vanaf blz. 38 te stellen dat sprake zou 
moeten zijn van een scherm van 10 tot 13 meter. 
 
Onder 5.3 van het rapport wordt verwezen naar een onderzoek van OKRA, met een 
conclusie dat uit landschappelijk oogpunt het scherm bij voorkeur tussen 10 en 12 meter 
hoog zou moeten zijn. Inspreker stelt dat het OKRA-onderzoek geen onderbouwd 
onderzoek is. De landschappelijk reden die wordt aangegeven om het scherm 10-12 meter 
hoog te maken is (zie blz. 54): “in de stadsrand langs de A28 zijn met uitzondering van de 
flats aan de Verdiweg en de (laan)bomen geen hoge > 12 meter) elementen aanwezig.” 
Dit is een vreemde en onjuiste redengeving. De enige elementen van betekenis die er ter 
plaatse zijn, de bomen en de flats, zijn juist (veel) hoger dan 12 meter. 
 
Vervolgens wordt gekozen voor het absolute minimum (zie 5.4 van het rapport): 10 
meter. Omdat het scherm echter verder van de weg komt, wordt een hoogte van 11 meter 
aangehouden. Aldus wordt steeds maar weer, in het nadeel van de bewoners, zonder 
reden of zonder goede redenen, gekozen voor de laagste variant. Gezien het vorenstaande 
zou langs de A28 ter plaatse van de flats, en dan met een behoorlijke marge aan beide 
zijden, gekozen moeten worden voor een scherm van tenminste 14 meter, met eenzelfde 
soort opbouw als thans voorzien. 
 
Antwoord 
Zoals onder punt 1 is aangegeven wordt in de beantwoording van zienswijze 90 ingegaan 
op de uitgevoerde toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van 
maatregelen voor Schuilenburg. De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij de afweging 
tevens de inpassing wordt betrokken. Architectenbureau OKRA heeft in het rapport 
‘Landschappelijke inpassing geluidswering Schuilenburg’ mogelijkheden onderzocht voor 
de landschappelijke inpassing van de maatregelen bij de wijk Schuilenburg. Uit dit 
onderzoek blijkt dat, in relatie tot de landschappelijke en stedelijke context ter plaatse, 
kan worden gesteld ‘hoe lager hoe beter’. Een richthoogte van 10 tot maximaal 12 meter 
draagt bij aan een goede en verantwoorde landschappelijke inpassing. Op grond van de 
akoestische effectiviteit, het landschappelijke criterium “hoe lager hoe beter” en de 
vormgevingsvisie is gekozen voor een schermhoogte van 11 meter.  
 
5  Luchtverontreiniging bij de flatwoningen 

Inspreker wijst erop dat aan luchtverontreiniging en gezondheid van de bewoners van de 
flats onvoldoende aandacht is besteed. In de toelichting is aangegeven dat het project is 
aangemeld. Het gaat daar slechts om papieren kwesties. Er zijn kennelijk geen metingen 
en onderzoeken verricht naar de huidige luchtverontreinigings-situatie bij en in de 
flatwoningen. Ook ontbreekt een berekening of prognose van de effecten van de 
voorgestelde wegaanpassing. Juist in deze extreme situatie (veel flatwoningen pal aan de 
snelweg) hadden concrete metingen en prognoses niet mogen ontbreken. 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Dit betekent dat de effecten van het project worden meegenomen in de monitoring 
van het NSL. In het kader van deze monitoring wordt jaarlijks de luchtkwaliteit in de 
huidige situatie en de verwachte ontwikkeling van de luchtkwaliteit in kaart gebracht.   
Uit de meest recente monitoring van het NSL blijkt dat overal langs het tracé van de 
wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor fijn stof en 
stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de 
wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
In de monitoring van het NSL worden de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in kaart 
gebracht op basis van modelberekeningen en metingen. De metingen worden verricht door 
het RIVM in het kader van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (voor een overzicht van de 
meetpunten zie www.rivm.nl/lml). Waar mogelijk worden de meetwaarden aangevuld met, 
dan wel getoetst aan, metingen van regionale milieudiensten. De metingen vormen een 
essentiële basis voor de calibratie van modelberekeningen.  
Modelberekeningen zorgen voor een geografisch meer gedetailleerd en beter dekkend 
totaalbeeld van de luchtkwaliteit dan mogelijk is op basis van alleen metingen op een 
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beperkt aantal meetlocaties. Voor toekomstige situaties kunnen uiteraard alleen 
berekeningen uitsluitsel geven over de luchtkwaliteit. 
 
Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. Uit dit 
luchtonderzoek blijkt dat de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof in het 
studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing, maar dat deze toename niet 
leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Dit is in 
lijn met de resultaten van de monitoring van het NSL. 

 

Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 207, ingediend door: 

 
 
Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
Homeruslaan 35 
3707 GN Zeist 
 
 
Inspreker, de Vereniging Lyceumkwartier Zeist, heeft als doel het woon- en leefklimaat 
van de bewoners te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Bijna 60% van de 
woonentiteiten in de wijk zijn lid van de vereniging. Gelet op de doelstelling is de 
zienswijze beperkt tot sectie 13 van het aan te passen tracé. 
 
1.  Procedurele ervaring van de Vereniging met RWS 

Inspreker geeft aan dat ze op 12 januari 2011 een onderhoud hebben gehad met de 
projectleiding. Toen is toegezegd dat ze medio maart rechtstreeks een exemplaar van het 
OWAB toegestuurd zouden krijgen, met een uitnodiging daar een toelichting op te krijgen, 
mede voor een eventuele door hen in te huren deskundige. Tijdens de bijeenkomst in Zeist 
op 29 maart heeft de vereniging de projectleiding hier aan herinnerd. Beloofd werd de dag 
daarop een afspraak te maken. Dit werd nagelaten en ook op latere e-mails werd niet 
meer tijdig gereageerd. Dit is slordig en spijtig omdat het gesprek wellicht 
onduidelijkheden had kunnen wegnemen. 
 
Antwoord 

Rijkswaterstaat informeert belangengroeperingen, bewoners, bedrijven en medeoverheden 
in de omgeving op een goed mogelijke wijze. Voor bewoners en andere belanghebbenden 
verschijnen nieuwsbrieven en is informatie via de gebruikelijke media, waaronder de huis-
aan-huisbladen, beschikbaar over de werkzaamheden. Verder kan men voor actuele 
informatie over het A28-project terecht op www.rijkswaterstaat.nl of bij de gratis 
informatielijn 0800 – 8002. Dat neemt niet weg dat Rijkswaterstaat de gemaakte belofte 
aan de vereniging op een zo goed mogelijke wijze gestalte wil geven en dat door RWS en 
de vereniging op een constructieve wijze een overleg met elkaar wordt gevoerd.  
 

 

2. Luchtkwaliteit 

Inspreker geeft aan dat, om de luchtkwaliteit binnen de wettelijke kaders te houden, er 
onder meer wordt gewezen op het feit dat door EU-regels de uitstoot van auto’s de 
komende jaren minder wordt. Dit laatste is onjuist. Het doel van deze regelgeving is om de 
luchtkwaliteit te verbeteren en niet om de nationale overheid de ruimte te geven de 
actuele uitstoothoeveelheden min of meer in stand te laten bij een toename van het aantal 
auto’s. Het schoner worden van auto’s heeft als kern verbetering van de luchtkwaliteit en 
niet het voorkomen van verdere toename. Ook het stiller worden van motoren heeft niet 
als doel de overheid tot minder maatregelen te nopen.  
 
Door de gevolgde redenering bij de aanpassing van de A28 wordt op deze wijze oneigenlijk 
gebruik gemaakt van een niet voor dit doel gemaakte regelgeving. Inspreker vindt dat dit 
te kwalificeren is als onwettig en/of onbehoorlijk overheidsbestuur. De met de verbreding 
gepaard gaande toename van verkeer zal er toe leiden dat een verslechtering van de 
luchtkwaliteit plaatsvindt. Inspreker wil dat er aanvullende maatregelen worden getroffen 
om dit tegen te gaan. 
 

Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
 
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
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de luchtkwaliteit, zoals een aanpassing van de maximumsnelheid, op te nemen in het 
Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. De voortdurende aanscherping van de Europese 
emissienormen voor nieuwe voertuigen draagt bij aan deze verbetering.  
  
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. Uit dit 
luchtonderzoek blijkt dat de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof in het 
studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing, maar dat deze toename niet 
leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Dit is in 
lijn met de resultaten van de monitoring van het NSL. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 

3.  Geluidberekeningen in sectie 13 en controlemetingen 

Inspreker wijst erop dat de A28 is aangelegd in het jaar dat ook de Wet geluidhinder van 
kracht werd. Hoewel sectie 13 geen saneringsetiket kreeg, is het achteraf de vraag of hier 
sprake is van een nalatigheid. Dit is van belang omdat de huidige waarden voornamelijk 
berekend zijn. Inspreker pleit voor het actueel meten van diverse waarden. Door de 
wijzigingen in de nabije omgeving wijzigen de verkeersstromen, ontstaat reflectie en de 
natuurlijke reductie door een forse bosstrook neemt af. Deze effecten moeten waar het 
nog niet bestaande situatie betreft ook al worden berekend. In controlemetingen na enige 
tijd en het zo nodig nemen van aanvullende maatregelen is ten onrechte niet voorzien.  
 
Bij de geluidhinder wordt teruggevallen op artikel 87f Wgh voor de in het OWAB genoemde 
huisnummers aan de Boulevard, Wallenburg en Oude Woudenbergse Zandweg in Zeist. Dit 
zonder serieus onderzoek of en hoe de overlast is te verminderen en tegen welke prijs 
welke maatregelen te realiseren zijn. Uit de berekeningen blijkt dat het aantal dB de 
voorkeurswaarde overstijgt. 
 
Antwoord 

Bij de aanleg van de A28 is onderzocht of er direct bij opening een saneringssituatie zou 
ontstaan bij de woningen langs de weg. Vanwege de afstand van de woning van inspreker 
tot de weg, was de geluidbelasting vanwege het verkeer van de A28 in 1986 dermate laag, 
dat daarvan geen sprake was. 
 
Er is dus voor het cluster waar de woning van inspreker uitsluitend getoetst op de toename 
van de geluidbelasting tussen de huidige en de toekomstige situatie. Uit het 
maatregelenonderzoek, zie par. 6.4.5 van het Specifiek bijlagenrapport, is gebleken dat 
behalve de aanleg van tweelaags ZOAB aanvullende geluidbeperkende voorzieningen niet 
doelmatig zijn.  
 
Rekenen of meten 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
Metingen vooraf (de zogenoemde nulmetingen) en metingen achteraf ter controle of er 
voldaan wordt aan wat berekend is, worden niet standaard uitgevoerd. 
De gebruikte rekenmethode is gebaseerd op de theoretische kennis over geluid en 
aangevuld met en geijkt aan een zeer grote hoeveelheid metingen.  
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4.  Overlast in Lyceumkwartier door “geluidsgat” bij op/afritten A28 Den 

Dolder/Zeist Oost zonder geluidswering. Constant monotoon geluid. 

Krakelingweg. 

De mensen ervaren een constante monotone ruis die al als zeer hinderlijk ervaren wordt. 
Zowel het harde als het monotone geluid is voor een groot deel afkomstig van de op- en 
afritten ter hoogte van Den Dolder/Zeist-Oost, waar geen geluidwerende voorzieningen 
zijn. Daar ontbreken schermen en ook hoger reikende dichte groenstroken. Dit bevreemdt 
de bewoners van de wijk, omdat het hele overige traject van de A28 langs de gemeente 
Zeist wel van geluidswering is voorzien.  
 
Voor de bewoners in het Lyceumkwartier en met name zij die dicht bij de op- en afritten 
wonen, is als het ware sprake van een gat (een trechter) in de natuurlijke en kunstmatige 
“geluidswal”, waardoor het geluid hard en ver de wijk in komt. Dit neemt toe door de 
wegaanpassing in combinatie met andere ruimtelijke ontwikkelingen:  

• de bouw van een autoboulevard aan de Zandbergenlaan, waarvan de gevels van 
de gebouwen van glas zijn, waardoor het geluid reflecteert en voor de tweede 
maal op de mens afkomt; 

• de aanleg van een nieuw tracé van de Krakelingweg waarvoor over enkele 
honderden meters lengte en 65 meter breedte het bos is gekapt en het 
voornoemde “geluidsgat” versterkt wordt. 

 
Of en in hoeverre met deze ontwikkelingen rekening is gehouden, is niet in het OWAB te 
lezen. Mocht dit wel zo zijn, dan wordt geen helderheid gegeven welke verdergaande 
reducerende maatregelen nodig zijn en tegen welke prijs een (doelmatige) oplossing 
mogelijk is. De negatieve aspecten van de A28 op de gezondheid van de bewoners moet 
volgens inspreker in de afwegingen, ook inzake doelmatigheid, worden betrokken. 
 
Antwoord 
Ten behoeve van het (O)WAB vindt uitgebreide toetsing plaats aan de wettelijke eisen 
voor bijvoorbeeld geluid. Deze eisen dragen tevens bij aan bijvoorbeeld het beheersen van 
mogelijke gezondheidsrisico’s voor de omgeving. 
 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de toename als 
gevolg van het project A28 Utrecht Amersfoort ongedaan te maken. Hierbij wordt voor de 
afzonderlijke woningen de geluidbelasting in de toekomstige situatie vergeleken met de 
grenswaarde.  
Zoals insprekers aangeven wordt in de toetsing van de effecten van de verbreding van de 
A28 in eerste instantie geen rekening gehouden met de recent aangelegde Krakelingweg. 
Pas als blijkt dat de toename als gevolg van het project niet geheel kan worden 
weggenomen, komen andere bronnen in beeld om de totale geluidbelasting te beoordelen. 
In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB is ook de Krakelingweg daarbij 
betrokken. 
 
Bij de woning van inspreker is echter geen sprake van een overschrijding van de 
grenswaarden en is dit niet nader onderzocht. De geluidbelasting t.g.v. de A28 neemt in 
de toekomstige situatie weliswaar toe met 1,5 dB maar blijft onder de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Het vermeende geluidsgat, dat is ontstaan door het kappen van bomen ten behoeve van 
de aanleg van de Krakelingweg, zal zeker een rol spelen in de hinderbeleving van 
insprekers, maar speelt geen rol in de uitgevoerde toetsing. In de rekenmodellen wordt 
het effect van omgevingsfactoren zoals de hoogteligging en aanwezige bebouwing in 
rekening gebracht; het effect van aanwezige beplanting niet. 
 
De afwezigheid van bomen en de aanwezigheid van de Krakelingweg levert geen andere 
toetsing op aan de grenswaarden. In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het 
WAB is het rekenmodel conform deze gewijzigde situatie aangepast. 
 
 
5.  Dichtslibben van geluidsreducerend asfalt 

De gekozen asfaltlaag moet een groot deel van de geluidtoename teniet doen. Na verloop 
van tijd gaat het dempende effect verloren door dichtslibbing. Ten onrechte wordt dit niet 
mede in de beschouwing betrokken. Welke frequentie van onderhoud (vernieuwing) is 
gepland? Ook is het zo dat de verkeersintensiteit zal toenemen. De geluiddempende 
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werking van het dubbellaags asfalt zal dan niet meer opwegen tegen de toename van het 
geluid door toename van verkeer. Per saldo zal de overlast, die nu al serieus wordt 
ervaren, dus niet verminderen. De verwachting is eerder dat deze, mede door de andere 
genoemde ruimtelijke ontwikkelingen, verder zal toenemen. 
 
Antwoord 
De gehanteerde reductiefactoren zijn gebaseerd op een gemiddelde levensduur van 
tweelaags ZOAB en de reductie gedurende die periode. In het begin zal het een hogere 
reductie opleveren dan aan het einde van die periode. De gemiddelde waarde is de waarde 
die wordt gehanteerd in het akoestisch rekenmodel. 
 

6  Maatschappelijk draagvlak:bewoners serieus nemen bij lucht en geluid 

Bij de aanpassingen aan de A28 kan het maatschappelijk draagvlak vergroot worden 
wanneer de ervaren geluidsoverlast door bewoners in de wijk en handhaving van de 
luchtkwaliteit serieus wordt genomen. Ook al is het effect in zuiver technische zin gering, 
dempende maatregelen worden gewaardeerd en dit voorkomt procedures! 
 
Geluid 
Voor een andere sectie wordt een scherm niet doelmatig geacht omdat er slechts geld is 
voor 170 meter waar meer meters nodig zijn om geheel afdoende te zijn. Het vrijvallende 
budget zou gebruikt kunnen worden om iets te doen in de sectie waar de voornoemde op- 
en afritten liggen. Creativiteit en het concreet tonen dat de overheid serieus in het 
welbevinden van de bewoners is geïnteresseerd helpen bij de aanvaarding van deze 
wegaanpassing.  
 
Inspreker pleit ervoor dat langs de op- en afritten in sectie 13 geluidwerende schermen 
komen en forse groenblijvende beplanting. In overleg met de gemeente Zeist kan dit al 
dan niet aanvullend ook dichter op de wijk worden gerealiseerd. Dit inclusief een forse 
geluidswal langs de Boulevard en een deel van het nieuwe tracé van de Krakelingweg. 
 
Antwoord 

Geluid 
Op basis van de geldende doelmatigheidscriteria blijkt dat het niet doelmatig is om meer 
geluidbeperkende maatregelen te nemen dan het nu voorziene tweelaags ZOAB. Bij het 
treffen van maatregelen geldt de stelregel dat het beschikbare budget van een gebied kan 
worden gebruikt voor de woningen die daarvan profiteren. Het doelmatigheidscriterium 
biedt niet de ruimte om resterende gelden elders te gebruiken. 
 
Lucht 
Inspreker stelt dat maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren geheel ontbreken 
terwijl een forse toename van het verkeer, dus van de uitstoot van schadelijke stoffen, is 
te verwachten. Ook hier kan met creativiteit en oog voor de bewoners het maatschappelijk 
draagvlak voor de A28-plannen worden vergroot. 
 
Inspreker denkt dat voor de luchtkwaliteit een maximumsnelheid van 100 km/u het 
brandstofverbruik en de uitstoot kan beperken.  
 
Inspreker meent dat vóór de aanpassingen actuele metingen en na verloop van tijd 
nametingen gewenst zijn en dat aangegeven wordt dat bij tegenvallende uitkomsten ook 
nadere reducerende maatregelen worden getroffen.  
 
Antwoord  

Voor het aspect lucht wordt verwezen naar het gegeven antwoord onder punt 2.  
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Zienswijze 208, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Uit rapport van bureau “Stilte Advies en Meten” blijkt hogere geluidsoverlast 

bij de Schuilenburght  

Inspreker is bewoner van appartementengebouw de Schuilenburght, met de mogelijkheid 
tot zorg. Het gebouw ligt op minder dan 100 meter afstand van de A28. De effecten van 
de uitbreiding op de omgeving zijn naar de mening van inspreker reden om het project af 
te blazen. De uitbreiding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken zal voor meer hinder van 
geluid en uitlaatgassen/fijn stof zorgen in de woning. Ook zal door het geplande 
geluidsscherm het uitzicht vanuit een groot aantal van de (gemeenschappelijke) ruimtes 
van het gebouw worden verminderd. 
Inspreker zet vraagtekens bij het voor het OWAB uitgevoerde akoestisch onderzoek. De 
heersende waarden zijn in werkelijkheid hoger dan de berekende waarden die in het 
rapport van het akoestisch onderzoek worden genoemd. Dit blijkt uit de rapportage geluid 
en luchtkwaliteit die Stilte Advies en Meten heeft opgesteld in opdracht van de Stichting 
A28 Duurzaam. Daardoor is bij de berekeningen van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. 
Inspreker vraagt zich af met welke verkeersintensiteiten is gerekend.  
 
Antwoord 

 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. Er kan dus geen eenduidige conclusie worden getrokken m.b.t. de vermeende 
onjuistheid van de berekende waarden. 
 
Lucht 
Voor wat betreft fijn stof: Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en 
tijdig aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan, voor fijn stof (PM10) en voor 
stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie met betrekking tot het onderwerp 
luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u 
een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik verwijs u dus voor de beantwoording 
graag naar dat gedeelte.  
 
 
2.  Hogere waarde geluid op de woning. Waarom is niet gekozen voor luifel als 

geluidwering over de A28? 

Inspreker maakt bezwaar tegen de voor de woning vastgestelde hogere waarde op grond 
van de Wet geluidhinder. Het geluidniveau in de woning is nu al dusdanig hoog dat ze 
daarvan hinder ondervindt. Met de uitbreiding van de A28 zal het geluidniveau alleen maar 
toenemen. In het aanvullende akoestisch onderzoek naar de mogelijkheden om doelmatige 
maatregelen te treffen voor de clusters Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek in 
Amersfoort, worden drie mogelijkheden onderzocht om ter hoogte van De Schuilenburght 
geluidwerende maatregelen te treffen. Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat niet 
gekozen is voor de meest doeltreffende maatregel, de luifel, maar voor de goedkoopste, 
het geluidsscherm. Deze keuze is onvoldoende gemotiveerd. De geluidbelasting binnen de 
woning zal hierdoor hoger zijn dan noodzakelijk. Overigens is geen onderzoek gedaan naar 
het geluidniveau in de woning, zodat onduidelijk is of wordt voldaan aan de eis uit het 
Bouwbesluit, die inhoudt dat het maximum binnenniveau 33 dB Lden bedraagt. 
 

Antwoord 

 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
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Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
In tegenstelling tot wat inspreker beweert, geldt voor zijn woning in de Wet geluidhinder 
een maximumwaarde voor de geluidbelasting in de woning van 43 dB. Dit is een gevolg 
van het feit dat de woning een zgn. niet afgehandelde saneringssituatie is (zie ook 
hoofdstuk 2 van het hoofdrapport akoestisch onderzoek). 
 
Om te kunnen vaststellen of de geluidbelasting in de woning van inspreker aan deze 
waarde voldoet, zal er bij de uitvoering van het project een onderzoek worden gedaan. Als 
blijkt dat niet kan worden voldaan aan deze eis, worden mogelijk geluidbeperkende 
maatregelen getroffen. 

 
 

3. Geluidoverlast op balkon en in buitenruimte 

Inspreker stelt niet alleen binnen de woning hinder te ondervinden van geluid en 
uitlaatgassen. Ook op het balkon, in de gemeenschappelijk buitenruimte en in de 
omgeving van de Schuilenburght zorgt de A28 voor overlast. Deze hinder zal met de 
uitbreiding van de A28 verder toenemen. 
 
Antwoord 

Uit de berekeningen voor het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt 
dat de geluidbelasting bij de woning van inspreker in de toekomstige situatie (2023) met 
de voorgestelde maatregelen met ca. 6 dB afneemt ten opzichte van de huidige situatie 
(2010). 
 
 

4. Aantasting Ecologische hoofdstructuur en effect op beschermde diersoorten 

Inspreker stelt dat de Ecologische hoofdstructuur wordt aangetast en heeft er ook bezwaar 
tegen dat de uitbreiding van de A28 negatieve effecten zal hebben op een aantal door de 
Flora- en faunawet beschermde diersoorten. Inspreker meent dat de compenserende 
maatregelen onvoldoende zullen zijn en het project derhalve schade zal opleveren aan de 
natuur. 
 
Antwoord 

De provincie Utrecht is bevoegd gezag inzake compensatie van de aantasting van de 
Ecologische hoofdstructuur. De provincie is nauw betrokken geweest bij het bepalen van 
de compenserende maatregelen en is hiermee akkoord. In het deelrapport natuur bij het 
MER, dat een bijlage vormt bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit, is dit 
uiteengezet. 
De schade aan door de Flora- en faunawet beschermde soorten treedt niet op. De 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven in het (O)WAB leiden ertoe dat 
geen schade optreedt. Daarnaast is bij de uitvoering van het werk een zogenaamd 
ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe tijdens het werk rekening 
wordt gehouden met de flora en fauna. Eén van de zwaarwegende punten is dat de 
uitvoering plaatsvindt onder supervisie van een ter zake kundige ecoloog.  
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Zienswijze 209, ingediend door: 

 
 
Advocatenkantoor Houthoff Buruma, namens: 
Rabo Vastgoed Groep (Westerdorpsstraat) uit Hoevelaken 
Postbus 75505  
1070 AM  Amsterdam 
 
 
Inspreker heeft ter ondersteuning van de zienswijze 4 bijlagen bijgevoegd. Het betreft: 
1. Inspraakreactie op de startnotitie Knooppunt Hoevelaken, 13 januari 2009; 
2. Kaartjes (5x) met omrijdroute OWN naar kantoor Rabo Vastgoed Groep in Hoevelaken; 
3. Uitdraai medewerkers Rabo Vastgoed Groep, inzake wijziging rijroute naar 
kantoorlocatie Hoevelaken; 
4. Notitie van Financieel Bureau Gloudemans inzake waardevermindering kantoorlocatie 
Hoevelaken van Rabo Vastgoed Groep. 
 
Voor de behandeling van de zienswijze is kennis genomen van deze bijlagen en verweven 
in de beantwoording. 
 

1. Verkeerseffecten afsluiting afslag Hoevelaken 

Rabo Vastgoed Groep (hierna: inspreker) heeft bezwaar tegen de wegaanpassing van de 
A28 op het weggedeelte tussen Utrecht (knooppunt Rijnsweerd) en Amersfoort (knooppunt 
Hoevelaken), die verbreding van de weg in beide richtingen inhoudt. Als gevolg van deze 
wegverbreding wordt, volgens de toelichting, het gebruik van de afrit Hoevelaken voor 
verkeer dat vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle komt, afgesloten (par. 3.2, pagina 
32 van het ontwerp). Als gevolg van deze afsluiting zal het kantoor van Rabo Vastgoed 
Groep slechter bereikbaar worden, zowel voor het eigen personeel als ook voor bezoekers. 
Anders dan in het ontwerp vermeld, zal ook de bereikbaarheid vanuit Utrecht als gevolg 
van de afsluiting van de afslag nadeel ondervinden. 
 
In de inspraakreactie die namens Rabo Vastgoed Groep en Bouwfonds Ontwikkeling BV op 
13 januari 2009 werd ingediend naar aanleiding van de startnotitie “Knooppunt 
Hoevelaken” van december 2008, is uitdrukkelijk aangegeven dat een goede 
bereikbaarheid van het kantoor in alle gevallen van essentieel belang is. In die 
inspraakreactie is daarom ook expliciet verzocht dat belang in het oog te houden bij de 
besluitvorming. In het OWAB is aan de gevolgen van de afsluiting geen enkele overweging 
gewijd. In het ontwerpbesluit is slechts aandacht besteed aan de effecten van het besluit 
op de reistijdfactoren (zie blz. 30) op de A28 zelf.  
 
Op de bij de zienswijze gevoegde kaartjes is aangeduid hoe de route naar de 
Westerdorpsstraat zal gaan verlopen na afsluiten van de afslag. Vanaf Amersfoort Noord 
moet over de rondweg Vathorst en door het dorp Hooglanderveen (sluipverkeer) de weg 
worden gevonden naar de Rabo Vastgoed Groep aan de Westerdorpsstraat. Hoevelaken 
wordt ook niet op de borden aangegeven. Een alternatieve route vanaf Amersfoort Noord 
is via industrieterrein De Hoef en daarna via de Hogeweg naar de Rabo Vastgoed groep. 
Om naar de A28 bij Amersfoort te komen moet de Hogeweg worden gevolgd. Deze route is 
nog niet gereed. Het ligt in de bedoeling om op termijn een nieuwe rondweg aan te leggen 
als vervanging voor de Hogeweg. Maar zolang die route niet is gerealiseerd is zal de 
Hogeweg gevolgd moeten worden en dat betekent dat hier de komende jaren overlast 
blijft ontstaan. Vanaf de A1 bij Barneveld moet een route worden gevolgd die voor een 
groot gedeelte 60 km per uur is. Deze route gaat dwars door het dorp Terschuur 
(sluipverkeer). Via de rondweg Hoevelaken moet het kantoor van Rabo Vastgoed Groep 
bereikt worden. De route naar de A28 in noordelijke richting is 6,8 km lang en loopt door 
Holkerveen en ten zuiden van Nijkerk.  
 
In alle gevallen moet gebruik worden gemaakt van lokale wegen en moet rekening worden 
gehouden met een aanzienlijke omrijdtijd. Nergens in het OWAB is hier aandacht aan 
besteed. De bij de zienswijze gevoegde uitdraai laat zien dat voor een groot aantal 
medewerkers de route naar het kantoor wijzigt. 
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Antwoord 

Inspreker heeft ingesproken op startnotitie Knooppunt Hoevelaken. Inspreker had ook 
kunnen inspreken op de startnotitie die bij het onderhavige project hoort, startnotitie A28 
Utrecht-Amersfoort, die is verschenen op 30 september 2008. Dat is niet gebeurd. 
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende plaatsen en daarnaast het 
Hoevelakense en Amersfoortse bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw 
zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting 
Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische 
gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting 
Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 
2.  Luchtkwaliteit 

Er is geen rekening gehouden met de effecten daarvan op de luchtkwaliteit. Die effecten 
betreffen verslechtering van de luchtkwaliteit langs de omrijdroutes over lokale wegen en 
door de betreffende dorpen.  
Als gevolg van de verkeerstoename die wordt veroorzaakt door de afsluiting van de afslag, 
zal het woon- en leefklimaat in die dorpen en de woningen langs de lokale wegen 
aanzienlijk verslechteren. Nergens in het ontwerpbesluit is daar rekening mee gehouden. 
 
Antwoord 

Het project A28, inclusief de wijziging van de aansluiting Hoevelaken, heeft effect op het 
verkeer op lokale wegen en daarmee ook op de luchtkwaliteit langs deze wegen. Er is 
langs lokale wegen sprake van zowel toenames als afnames van de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen.  
Uit aanvullend onderzoek, op basis van het Eemlandmodel, naar de omvang van deze 
effecten blijkt dat de maximale toenames van de concentraties NO2 en PM10 in 2020 niet 
groter zijn dan respectievelijk 0,5 en 0,2 microgram per m3. De maximale concentraties 
voor NO2 en PM10 in de projectsituatie zijn lager dan de geldende normen.  
Een verdere toelichting op de resultaten van het onderzoek vindt u in paragraaf 2.2.4 van 
het rapport “Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken”.  
 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL 
blijkt dat langs alle lokale wegen in het studiegebied, rekening houdend met de effecten 
van de wegaanpassing, tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor fijn stof 
en stikstofdioxide. De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat 
de geplande of reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er 
binnen het NSL (aanvullende) maatregelen worden genomen. 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 

3.   Waardevermindering 
Inspreker geeft aan dat de verslechterde bereikbaarheid zal leiden tot waardevermindering 
van het kantoorgebouw. Bureau Gloudemans heeft de waardevermindering geschat op 
circa € 2 miljoen. Het spreekt voor zich dat Rabo Vastgoed Groep deze schade zal verhalen 
op de overheid in de vorm van een verzoek om nadeelcompensatie bij de minister van 
Infrastructuur en Milieu.  
 

Aangezien in het ontwerpbesluit geen enkele aandacht is besteed aan de gevolgen van de 
afsluiting van de afslag betwijfelt inspreker of met de daarmee samenhangende kosten 
voldoende rekening is gehouden. 
 
Bij gebreke aan voldoende budget gaat inspreker er voorshands van uit dat het WAB om 
die reden niet (financieel) uitvoerbaar is. Daarbij wijst inspreker erop dat zowel tijdens de 
uitvoering van de wegaanpassingswerkzaamheden als in de eindsituatie sprake zal zijn van 
schade. Die schade wordt bovendien niet alleen door inspreker geleden maar geldt voor 
alle bedrijven die voor de bereikbaarheid zijn aangewezen op de af te sluiten afslag. 
 
Antwoord 

Met het oog op de vaststelling van het WAB heeft een expliciete belangenafweging 
plaatsgevonden waar het betreft de gedeeltelijke opheffing van de afrit Hoevelaken (zie 
hiervoor bij punt 1 en hierna bij punt 6). Hieruit kan worden afgeleid dat, zowel gelet op 
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uw belangen als de belangen van andere bedrijven en ook burgers, de gedeeltelijke 
opheffing van de afrit aanvaardbaar kan worden geacht. Mocht u desondanks als inspreker 
van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw pand of dat u anderszins 
schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of de bijbehorende 
uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen. Een verdere 
toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 

4.  Geen noodzaak voor wegaanpassing 

De aanleiding voor de wegaanpassing wordt blijkens paragraaf 2.1 van het ontwerpbesluit 
gevormd door het capaciteitsgebrek van de weg, wat tot dagelijkse files leidt. Een verdere 
groei van de intensiteit zou hierdoor beperkt worden (blz. 29). In het ontwerp wordt echter 
niet gemotiveerd waarom een verdere groei van de intensiteit wordt verwacht. Die 
verwachting staat haaks op de ontwikkeling van het zogenaamde “Nieuwe Werken”, 
waarbij werknemers worden gestimuleerd om vanuit huis te werken en waarbij gebruik 
wordt gemaakt van videoconferenties waardoor het aantal fysieke verplaatsingen afneemt. 
Daarnaast is in het ontwerpbesluit niet inzichtelijk gemaakt waarom de wegaanpassing zou 
moeten leiden tot afsluiting van de afslag en waarom geen alternatieve mogelijkheden zijn 
onderzocht. Daarmee is het ontwerpbesluit naar oordeel van inspreker niet met de vereiste 
zorgvuldigheid voorbereid. 
 
Antwoord 

De verkeersprognoses voor 2020 laten zien dat de verkeersintensiteiten op de A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort zullen toenemen. Deze prognoses zijn berekend met het 
verkeersmodel NRM, waarin verschillende relevante ontwikkelingen zijn opgenomen die 
van invloed zijn op het weggebruik in Nederland. Het model bevat onder andere gegevens 
over autobezit, economische ontwikkelingen, gebruik van het openbaar vervoer, 
inwoneraantallen en het aantal arbeidsplaatsen. 
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende plaatsen en daarnaast het 
Hoevelakense en Amersfoortse bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw 
zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting 
Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische 
gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting 
Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 

5  Kantoor niet goed bereikbaar per openbaar vervoer 

Rabo Vastgoed Groep wordt door de afsluiting extra benadeeld doordat het gebouw niet 
goed bereikbaar is per openbaar vervoer. Gezien de gunstige ligging vlakbij een knooppunt 
van wegen, was dat tot op heden niet bezwaarlijk. De voorgestelde wegaanpassing en de 
afwezigheid van alternatieven tast echter de bereikbaarheid van het kantoorgebouw op 
onaanvaardbare wijze aan.  
 

Antwoord 
Deze stelling is niet aannemelijk. De kantoorlocatie is per openbaar vervoer bereikbaar 
doordat vanaf station Amersfoort Centraal er meerdere keren per uur een bus vertrekt, op 
de route waarvan de kantoorlocatie gelegen is. De bus stopt bij de halte Huize Hoevelaken. 
Vanaf deze halte is het circa 5 minuten lopen naar de Westerdorpsstraat, de kantoorlocatie 
van de Rabo Vastgoed Groep. Deze OV-gegevens zijn afkomstig van de website 
www.9292OV.nl  Bovendien is het nieuwe NS-station Hoevelaken in aanbouw en zal naar 
verwachting begin 2013 in gebruik worden genomen. Dus dan stopt er binnen afzienbare 
tijd ook een trein in Hoevelaken. Naast de auto en bus beschikt de kantoorlocatie dan over 
een 3e vervoersmodaliteit om daar te komen. 
 

6.  Ontwerpbesluit geeft geen blijk van belangenafweging. Besluit aanpassen en 

bestaande afslag Hoevelaken handhaven.  

Inspreker is concluderend van mening dat het ontwerpbesluit niet met de vereiste 
zorgvuldigheid is voorbereid, de effecten van het ontwerpbesluit voor onder meer 
luchtkwaliteit en verkeer onvoldoende inzichtelijk zijn gemaakt, het ontwerpbesluit geen 
blijk geeft van een belangenafweging en de (financiële) uitvoerbaarheid van het 
ontwerpbesluit niet vaststaat. Inspreker verzoekt met klem het voorgenomen besluit aan 
te passen in de zin dat de bestaande afslag gehandhaafd blijft. 
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Antwoord 

In deelvraag 1 bent u verwezen naar het Algemene gedeelte van deze Nota van Antwoord 
waarin een uitgebreide beantwoording is opgenomen over het onderwerp Aansluiting 
Hoevelaken, en waarin onder meer verder is ingegaan op de belangenafweging. Op de 
aspecten lucht, verkeer en waardevermindering is ingegaan in de beantwoording onder de 
voorgaande deelvragen 1 tot en met 4. Hier wordt naar verwezen.  
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Zienswijze 210, ingediend door: 

 
 
TCN partners in real estate 
Atoomweg 50 
Postbus 2847 
3500 GV  Utrecht 
 
 
1. Uit rapport van bureau “Stilte Advies en Meten” blijkt hogere geluidsoverlast 

bij de Schuilenburght  

De Schuilenburght is een appartementengebouw aan het Schuilenburgerplein 1 in 
Amersfoort. Het gebouw ligt op minder dan 100 meter afstand van de A28. Inspreker is 
eigenaar van het gebouw en verhuurt haar appartementen aan senioren en levert 
daarnaast aanvullende service en zorg aan haar bewoners. Naast het feit dat de 
uitbreiding van de A28 zal zorgen voor een slechtere verhuurbaarheid van de 
appartementen, vindt TCN het van groot belang dat het leefklimaat van haar bewoners 
van goede kwaliteit is. 
 
De effecten van de uitbreiding op de omgeving zijn naar de mening van inspreker reden 
om het project af te blazen. De uitbreiding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken zal 
voor meer hinder van geluid en uitlaatgassen/fijn stof zorgen in de woning. Ook zal door 
het geplande geluidsscherm het uitzicht vanuit een groot aantal van de 
(gemeenschappelijke) ruimtes van het gebouw worden verminderd. 
 
Inspreker zet vraagtekens bij het voor het OWAB uitgevoerde akoestisch onderzoek. De 
heersende waarden zijn in werkelijkheid hoger dan de berekende waarden die in het 
rapport van het akoestisch onderzoek worden genoemd. Dit blijkt uit de rapportage geluid 
en luchtkwaliteit die Stilte Advies en Meten heeft opgesteld in opdracht van de Stichting 
A28 Duurzaam. Daardoor is bij de berekeningen van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. 
Inspreker vraagt zich af met welke verkeersintensiteiten is gerekend. Zonder inzage in 
deze gegevens kan inspreker niet nagaan of de berekeningen in het akoestisch onderzoek 
juist zijn. 
 
Antwoord 
 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. Er kan dus geen eenduidige conclusie worden getrokken m.b.t. de vermeende 
onjuistheid van de berekende waarden. 
 
Lucht 
Voor wat betreft fijn stof: Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en 
tijdig aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan, voor fijn stof (PM10) en voor 
stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie met betrekking tot het onderwerp 
luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u 
een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik verwijs u dus voor de beantwoording 
graag naar dat gedeelte.  
 
 

2.  Hogere waarde geluid op de woning. Waarom is niet gekozen voor luifel als 

geluidwering over de A28? 

Inspreker maakt bezwaar tegen de vastgestelde hogere waarde op grond van de Wet 
geluidhinder voor de woningen op de vijfde verdieping en hoger. Het geluidniveau in de 
appartementen is nu al dusdanig hoog dat de bewoners daarvan hinder ondervinden. Met 
de uitbreiding van de A28 zal het geluidniveau alleen maar toenemen. In het aanvullende 
akoestisch onderzoek naar de mogelijkheden om doelmatige maatregelen te treffen voor 
de clusters Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek in Amersfoort, worden drie 
mogelijkheden onderzocht om ter hoogte van De Schuilenburght geluidwerende 
maatregelen te treffen. Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat niet gekozen is voor de 
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meest doeltreffende maatregel, de luifel, maar voor de goedkoopste, het geluidsscherm. 
Deze keuze is onvoldoende gemotiveerd. De geluidbelasting binnen de appartementen zal 
hierdoor hoger zijn dan noodzakelijk. Overigens is geen onderzoek gedaan naar het 
geluidniveau in de appartementen, zodat onduidelijk is of wordt voldaan aan de eis uit het 
Bouwbesluit, die inhoudt dat het maximum binnenniveau 33 dB Lden bedraagt. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
In tegenstelling tot wat inspreker beweert, geldt voor deze woningen in de Wet 
geluidhinder een maximumwaarde voor de geluidbelasting in de woning van 43 dB. Dit is 
een gevolg van het feit dat deze woningen een zgn. niet afgehandelde saneringssituaties 
zijn (zie ook hoofdstuk 2 van het hoofdrapport akoestisch onderzoek). 
 
Om te kunnen vaststellen of de geluidbelasting in de woningen van inspreker aan deze 
waarde voldoet, zal er bij de uitvoering van het project een onderzoek worden gedaan. Als 
blijkt dat niet kan worden voldaan aan deze eis, worden mogelijk geluidbeperkende 
maatregelen getroffen. 
 

3. Geluidoverlast op balkon en in buitenruimte 

Inspreker stelt dat bewoners van De Schuilenburght niet alleen binnen de woning hinder te 
ondervinden van geluid en uitlaatgassen afkomstig van de A28. Ook op de balkons, in de 
gemeenschappelijk buitenruimte en in de omgeving van de Schuilenburght zorgt de A28 
voor overlast. Deze hinder zal met de uitbreiding van de A28 verder toenemen. 
 
Antwoord  
Uit de berekeningen voor het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt 
dat de geluidbelasting bij de woningen in de toekomstige situatie (2023) met de 
voorgestelde maatregelen met 3 tot 20 dB afneemt ten opzichte van de huidige situatie 
(2010). Gemiddeld bedraagt de afname ca. 10 dB. 
 

4. Aantasting Ecologische hoofdstructuur en effect op beschermde diersoorten 

Inspreker stelt dat de Ecologische hoofdstructuur wordt aangetast en heeft er ook bezwaar 
tegen dat de uitbreiding van de A28 negatieve effecten zal hebben op een aantal door de 
Flora- en faunawet beschermde diersoorten. Inspreker meent dat de compenserende 
maatregelen onvoldoende zullen zijn en het project derhalve schade zal opleveren aan de 
natuur.  
 
Antwoord 

De provincie Utrecht is bevoegd gezag inzake compensatie van de aantasting van de 
Ecologische hoofdstructuur. De provincie is nauw betrokken geweest bij het bepalen van 
de compenserende maatregelen en is hiermee akkoord. In het deelrapport natuur bij het 
MER, dat een bijlage vormt bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit, is dit 
uiteengezet. 
De schade aan door de Flora- en faunawet beschermde soorten treedt niet op. De 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven in het (O)WAB leiden ertoe dat 
geen schade optreedt. Daarnaast is bij de uitvoering van het werk een zogenaamd 
ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe tijdens het werk rekening 
wordt gehouden met de flora en fauna. Eén van de zwaarwegende punten is dat de 
uitvoering plaatsvindt onder supervisie van een ter zake kundige ecoloog.  
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Zienswijze 211, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort  
 
 
1.  Rood aangemerkte woning op geluidstekeningen 

Inspreker woont aan de Mellemastraat 23 (3815 PB) en de woning is rood aangemerkt op 
de tekeningen. Op de tekeningen van Rijkswaterstaat en de kaarten van het RIVM zijn er 
verschillen in geluidswaarden. Ook de afwijking van 5 dB onnauwkeurigheid in de 
rekenmethode baart inspreker grote zorgen. 
 
Inspreker heeft ooit geleerd dat meten weten is. Inspreker geeft aan slecht te kunnen 
leven met rekenvoorbeelden met een onnauwkeurigheid van 5 dB. Wat blijft er over van 
het woongenot in de wijk (Rustenburg), kan inspreker straks zonder gehoorbescherming 
gebruik blijven maken van de tuin? 
 
Antwoord 

Het is niet duidelijk wat inspreker bedoelt met de opmerking dat zijn woning in rood is 
aangemerkt op de tekeningen. Uit het akoestisch onderzoek voor het OWAB bleek dat kon 
worden voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en dat voor de woning van 
inspreker geen hogere waarde behoefde te worden vastgesteld.  
 
Bij de actualisatie van het onderzoek voor het WAB is gebleken dat dat nog steeds het 
geval is. Op de kaarten van bijlage A van het hoofdrapport van het Akoestisch onderzoek 
is de woning van inspreker aangeduid met een geel bolletje, hetgeen inhoudt dat de 
geluidbelasting in de toekomst vrijwel gelijk is aan die in de huidige situatie. De 
geluidbelasting bij de woning bedraagt in de toekomst overigens 48 dB, de grenswaarde 
waar bij voorkeur woningen aan dienen te voldoen. 
 
Het door inspreker genoemde verschil tussen de geluidbelastingen in de kaarten van het 
RIVM en die van het OWAB zijn een gevolg van andere uitgangspunten in het akoestisch 
rekenmodel. Het model van het RIVM is een eenvoudig rekenmodel om op een globaal, 
landelijk niveau de ontwikkeling van geluid te monitoren, het model van het OWAB is een 
gedetailleerd rekenmodel om geluidbelastingen op gevels te berekenen. Daarnaast zijn 
o.a. verkeersgegevens en rekenhoogtes in beide modellen anders. Voor het onderzoek 
voor het OWAB is gebruik gemaakt van akoestische rekenmodellen die zijn opgebouwd 
volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Bij de openstelling van de weg zal de geluidbelasting ongeveer 2 dB lager zijn, maar door 
de groei van het verkeer zal deze weer toenemen tot het huidige niveau. 
 
Voor de woning van inspreker betekent dit dat de geluidbelasting op zijn woning, en dus 
ook in de tuin, niet zal toenemen als gevolg van de verbreding van de A28. 
 
2  Fijn stof en waardevermindering 

Inspreker geeft aan niets te kunnen terugvinden over fijn stof, wat houdt dit in, in de 
toekomst? De huizen zijn zo meteen onverkoopbaar, of is er sprake van een enorme 
waardevermindering? Inspreker zou graag op voorhand willen weten over de woningen die 
nu al rood aangemerkt zijn of er enige vorm van compensatie c.q. planschade is? Kan 
inspreker kosten, gemaakt tegen geluidhinder, vergoed krijgen? 
 
Antwoord 

 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
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indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
Fijn stof 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Dit betekent dat de effecten van het project worden meegenomen in de monitoring 
van het NSL. In het kader van deze monitoring wordt jaarlijks de luchtkwaliteit in de 
huidige situatie en de verwachte ontwikkeling van de luchtkwaliteit in kaart gebracht. 
Daarbij zijn ook berekeningen uitgevoerd voor fijn stof.   
 
Uit de meest recente monitoring van het NSL blijkt dat overal langs het tracé van de 
wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor fijn stof. 
Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar 
verwachting beter zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie.De monitoring van het 
NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of reeds getroffen 
maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL (aanvullende) 
maatregelen worden genomen. 
 
Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. Uit dit lucht-
onderzoek blijkt dat de totale uitstoot van fijn stof in het studiegebied toeneemt als gevolg 
van de wegaanpassing, maar dat deze toename niet leidt tot een overschrijding van de 
grenswaarden voor fijn stof. Dit is in lijn met de resultaten van de monitoring van het NSL. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 212, ingediend door: 

 
 
Gemeente Zeist 
Postbus 513 
2500 GH  Zeist 
 
 
De gemeente Zeist heeft ter ondersteuning van haar zienswijze twee bijlagen bijgevoegd.  

• Bijlage 1: Milieudienst Zuidoost Utrecht (toetsing van OWAB, MER en  
deelonderzoeken) 

• Bijlage 2: Duurzame GWW 
Bijlage 1: is samengevat in de punten 18 tot en met 24 en van reactie voorzien. 
Bijlage 2: voor de behandeling van de zienswijze is kennis genomen van deze bijlage en 
verweven in de beantwoording. 
 
 
1.   Een zo optimaal mogelijke inpassing van planstudie A28 

De gemeente Zeist staat niet negatief tegenover de verbreding van het tracé A28 Utrecht 
– Amersfoort. De gemeente levert haar bijdrage door de gevolgen van de nationale 
wetgeving voor het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit te beoordelen. Op het moment dat er 
plannen worden uitgewerkt die direct en indirect consequenties hebben op de 
leefomgeving, gaat de gemeente Zeist uit van een zo optimaal mogelijke inpassing. 
Uitgangspunt is minimaal het behoud van de aanwezige omgevingskwaliteiten.  
 
De wegverbreding heeft tot gevolg dat het aantal verkeersbewegingen binnen Zeist 
afneemt. Hierdoor wordt een deel van de inwoners ontlast van sluipverkeer, echter de 
inwoners langs de A28 ondervinden ook veel overlast als gevolg van het (toenemende) 
verkeer op de verbrede A28. Er is dus sprake van een significante ruimtelijke impact op 
het grondgebied. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en door het ministerie haar 
belangen volwaardig mee te laten wegen, gaat de gemeente in op een aantal Zeister 
prioriteiten, het Zeister beleid en ze sluit af met de evaluatie en beheer. 
 

Antwoord 

Uw zienswijze is uitgebreid en bijzonder grondig van aard. Uw inbreng is  zorgvuldig 
meegewogen ten behoeve van het opstellen van het definitieve wegaanpassingsbesluit 
voor de A28. 
 

2.  Zeister Prioriteiten 

Sinds de aanleg van de A28 is er in Zeist veel aandacht voor de nadelige gevolgen hiervan. 
Door het ministerie zijn ten tijde van de aanleg in 1986 toezeggingen gedaan over extra 
maatregelen, waaronder extra geluidschermen. Tot op heden is een aantal van deze 
toezeggingen niet gerealiseerd, ondanks de hoge geluidsbelasting en concentraties 
luchtvervuiling. Deze toezeggingen hebben betrekking op een aantal maatschappelijke 
aandachtspunten en worden hieronder toegelicht. 
 

Antwoord 

Uw inbreng is zorgvuldig meegewogen ten behoeve van het opstellen van het definitieve 
wegaanpassingsbesluit voor de A28. Dit kunt u lezen in mijn beantwoording van de 
maatschappelijke aandachtspunten vanaf deelvraag 3. 
 

3.  Herman Jordan Lyceum 

Ten oosten van de Utrechtseweg, direct langs de zuidzijde van de A28, ligt het Herman 
Jordan Lyceum. Deze situatie is landelijk gezien uniek, omdat het een grote school is op 
zeer korte afstand van twee kruisende wegen. Het Lyceum is een middelbare opleiding 
voor scholieren van 12 tot 18 jaar. Deze school is hier al aanwezig sinds de jaren ‘60, ruim 
voordat de A28 werd aangelegd. Door de toenemende mobiliteit worden de leerlingen 
blootgesteld aan hoge concentraties verkeersgerelateerde luchtvervuiling. 
 
Via de Wereld Gezondheidsorganisatie en de GGD blijkt dat luchtvervuiling schadelijk is 
voor kinderen die in de groei zijn. Zo kan het longvolume tot 10% minder zijn ten opzichte 
van kinderen in een gezonde leefomgeving en is de kans groot op het ontwikkelen van 
luchtwegaandoeningen. De gemeente vindt deze situatie niet wenselijk en het is een 
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politiek /maatschappelijk gevoelig onderwerp binnen de Zeister samenleving. Vooral 
kinderen met luchtwegaandoeningen kunnen niet naar deze school gaan. 
 
Samen met de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeente Zeist, de GGD Midden 
Nederland en het schoolbestuur van het Herman Jordan Lyceum heeft in 2010 een 
onderzoek plaatsgevonden om de situatie inzichtelijk te maken en de kwaliteit op en in het 
Lyceum te verbeteren. Eén van de uitkomsten is de realisatie van een geluidscherm van 
circa 8 meter hoog tussen de Utrechtseweg en de Luifel. De gemeente is zich bewust van 
de kosten van het scherm en begrijpt dat het ministerie precedentwerking wil voorkomen, 
maar dringt vanwege de ernstige gezondheidseffecten voor de scholieren en de unieke 
situatie erop aan om tijdens de realisatieperiode van de wegverbreding gelijk ook de 
schermen of aarden wallen te verhogen en te voorzien van groene elementen. 
 
Het ministerie heeft alle maatregelen ondergebracht in het Nationaal Samen-
werkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hiermee wordt voldaan aan de wetgeving voor 
luchtkwaliteit, maar dat betekent niet dat de gezondheid van de scholieren voldoende 
beschermd is. De normering is gericht op deeltjesgrootte en niet op schadelijkheid en uit 
onderzoek blijkt dat verkeersgerelateerde luchtvervuiling de meest schadelijke fractie is 
van het fijne stof. Daarom eist Zeist van het ministerie om aanvullende maatregelen te 
nemen, namelijk het verhogen van de schermen, zodat de concentraties fijn stof beter 
worden vermengd en de scholieren minder nadelige gezondheidseffecten ervaren. 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide.  
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet vereist om maatregelen voor verbetering 
van de luchtkwaliteit, zoals het plaatsen van schermen of een aanpassing van de 
snelheidslimiet, op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
De inspreker noemt als maatregel ook het toevoegen an groene elementen aan de 
schermen. In het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwalitiet is voor verschillende 
typen schermen onderzocht wat het effect is op de luchtkwaliteit. Daarbij zijn ook 
metingen uitgevoerd bij innovatieve (groene) schermen die fijn stof kunnen afvangen. De 
bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het ‘Toepassingsadvies Schermen, Het 
advies t.a.v. de toepassing vasn (geluids)schermen ter verbetering van de luchtkwaliteit 
langs snelwegen’’ rapportnr. IPL-1b. Hieruit volgt dat schermen een positief efect hebben 
op de luchtkwaliteit. Voor innovatieve (groene) schermen is geen significante verbetering 
van het effect op luchtkwaliteit waargenomen ten opzichte van een vlak scherm.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Ook op de locatie van het Herman Jordan 
Lyceum in Zeist. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de 
wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
In het kader van het NSL is rekening gehouden met de wijziging in de maatregel Anders 
Betalen voor Mobiliteit (ABvM). Als compensatie voor deze wijziging heeft de minister van 
Verkeer en Waterstaat in juli 2010 een extra maatregel toegevoegd aan het NSL: het 
stimuleren van schonere (Euro VI) vrachtauto's. Deze extra maatregel is destijds 
toegevoegd door middel van een formele melding aan de minister van het voormalige 
ministerie van VROM. In deze melding is onderbouwd dat de stimulering van schonere 
vrachtauto's en personenauto's zullen zorgen voor een afname van de emissies 
stikstofoxiden in 2015 die voldoende groot is om de emissietoename door de wijziging in 
ABvM te compenseren. Zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/besluiten/2010/08/25/nsl-beschikking-vrom-inzake-nsl-melding-venw-29-
juli.html 
 
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. De resultaten van deze monitoring worden 
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meegenomen in het evaluatieprogramma. Een verdere toelichting over het NSL vindt u in 
het thematische deel van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf 
Luchtkwaliteit. 
 
Er is geen algemene regelgeving voor gezondheid die relevant is voor het (O)WAB A28. 
Binnen het OWAB vindt voor luchtkwaliteit alleen toetsing plaats aan de wettelijke 
grenswaarden. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is een 
effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
 
4.   Geluidsbelasting op Vollenhove en de Componistenbuurt 

De flats in Vollenhove worden blootgesteld aan een hoge geluidsbelasting ten gevolge van 
de A28, vandaar dat er bij de aanleg van de A28 is gekozen voor een gedeeltelijke 
overkapping. Zeist vindt het van belang dat de bewoners van deze flats worden beschermd 
tegen te hoge geluidsniveaus. De geluidsniveaus kunnen in beperkte mate met de 
wettelijke rekenmethode voorspeld worden. In het akoestisch onderzoek wordt met behulp 
van een andere rekenmethodiek een poging gedaan de toekomstige geluidsniveaus te 
voorspellen. De gemeente acht dat prijzenswaardig maar verwacht toch dat deze waarden 
met metingen worden bevestigd, zoals eerder is gebeurd op deze locatie. Mocht hieruit 
blijken dat er niet wordt voldaan aan de opgegeven geluidsbelastingen van Rijkswaterstaat 
dan verwacht de gemeente aanvullende maatregelen om hier wel aan te voldoen.  
 
Om goed inzicht te verkrijgen in geluidsbelasting vraagt de gemeente om een gedegen 
geluidsonderzoek, waaruit blijkt dat ook met de twee meter extra scherm bovenop de 
overkapping de geluidsbelasting op deze flats niet verder toeneemt. Hetzelfde geldt voor 
de bewoners van de Componistenbuurt die ook worden benadeeld in hun 
omgevingskwaliteit door de wegverbreding. 
 
Antwoord  

 

Vollenhove 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelastingen 
op de hogere bouwlagen in de flats in Vollenhove in het WAB ten opzichte van die in het 
OWAB met ca. 0,4 dB toenemen. Deze toenames zijn het gevolg van de volgende 
veranderingen: het gehanteerde prognosejaar 2023 voor de toekomstige situatie en de 
invoering van 130 km/uur. Als gevolg hiervan zal het aantal overschrijdingen van de 
grenswaarden toenemen van 202 in het OWAB naar 284 in het WAB. Voor deze 284 
woningen zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld. 
De maatregelen in het OWAB zijn het maximaal mogelijke in deze situatie: de toepassing 
van een stiller wegdek (tweelaags ZOAB) en het verhogen van de luifel met een scherm 
van 2 meter. Een hoger scherm kan niet door de constructie gedragen worden. Meer 
maatregelen dan in het OWAB genoemd zijn niet mogelijk en daardoor niet onderzocht. 
 
Componistenbuurt 
In de Componistenbuurt zal de geluidbelasting in het WAB ten opzichte van het OWAB met 
ongeveer 0,2 dB toenemen. In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB is 
in de paragrafen 6.3.4 en 6.4.3 in detail beschreven welke varianten zijn onderzocht om 
het maatregelenpakket ter hoogte van de Vollenhovetunnel uit te breiden. Hieruit is 
gebleken, dat op basis van de resterende overschrijdingen in de clusters 5, 7 en 9 in de 
direct nabijheid geen doelmatige aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen.  
 
Conclusie 
Het maatregelenpakket ter hoogte van de woningen in de flats van Vollenhove en de 
componistenbuurt wijzigt niet in het WAB. De geluidbelasting t.o.v. het WAB neemt met 
maximaal 0,4 dB toe. 
 

Metingen achteraf 
Metingen vooraf (de zogenoemde nulmetingen) en metingen achteraf ter controle of er 
voldaan wordt aan wat berekend is, worden niet uitgevoerd. De gebruikte rekenmethode is 
gebaseerd op de theoretische kennis over geluid en aangevuld met en geijkt aan een zeer 
grote hoeveelheid metingen. 
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5.  Geluidsbelasting op Lyceumkwartier en de Wallenburg 

Nabij de A28, tussen de Krakelingweg en de Boulevard, ligt het Lyceumkwartier. De 
verbreding van de A28 en de verwachte toename van het verkeer naar de A28 over de 
aansluitende wegen zorgt ervoor dat de bewoners geconfronteerd worden met een 
verslechtering van hun leefomgeving. De gemeente vraagt daarom om extra maatregelen 
en niet te volstaan met het aanbrengen van dubbellaags ZOAB en het vaststellen van 
hogere waarden op de woningen van deze bewoners. De gemeente denkt aan het 
doortrekken van het scherm vanaf de Dijnselburgerlaan tot aan de Zandbergerlaan en het 
verhogen van het scherm tot 8 meter. Ook vraagt de gemeente om schermmaatregelen bij 
de afrit vanaf Utrecht en de oprit naar Amersfoort. 
 
Antwoord 

Uit het het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat bij 37 woningen 
sprake is van een overschrijding van de grenswaarde. Het maximaal beschikbare budget 
voor maatregelen voor dit cluster wordt bepaald door de optredende overschrijdingen bij 
deze woningen. Op basis van de resterende overschrijdingen na de toepassing van 
tweelaags ZOAB blijkt een bedrag van € 127.635,- beschikbaar voor aanvullende 
maatregelen. Op basis van dit bedrag kan een geluidscherm met een lengte van 220 meter 
en een hoogte van 2 meter worden geplaatst. Vanwege de afstand van de woningen tot de 
A28 en de grootte van het gebied waarin de woningen liggen, zou een effectief 
geluidscherm tenminste 1000 meter lang moeten zijn. Een korter scherm bereikt 
onvoldoende reducties om het scherm als doelmatig te beoordelen. 
 
De optie van de gemeente om een scherm bij de af- en toeritten van de A28 te plaatsen is 
niet doelmatig omdat slechts een beperkt deel van de geluidbelasting bij de woningen 
wordt bepaald door deze wegen. 
 
6.  Structuurvisie Zeist (maart 2011) 

Zeist heeft op 1 maart 2011 de structuurvisie 'Zeist schrijf je met een Q' vastgesteld. De 
structuurvisie geeft aan waar en welke ruimtelijke ontwikkelingen wenselijk zijn in de 
komende tien jaar. Zeist is een groene gemeente en dat waarderen bewoners én 
bezoekers. Dat willen ze graag zo houden. Tegelijkertijd sluit de gemeente niet de ogen 
voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente of in de omgeving, waaronder de 
verbreding van de A28. In de structuurvisie gaat de gemeente bij ruimtelijke 
ontwikkelingen uit van het grote geheel en de samenhang van de leefomgeving, 
cultuurhistorie en duurzaamheid. Hierbij gaat de gemeente uitdrukkelijk voor kwaliteit, 
vandaar dat ze Zeist schrijven met een Q. 
 
Antwoord 

Uw inbreng is zorgvuldig meegewogen ten behoeve van het opstellen van het definitieve 
wegaanpassingsbesluit voor de A28. Dit kunt u lezen in mijn beantwoording van de 
aandachtspunten. 
 

7.  Overkapping van de A28 in Zeist 

De structuurvisie formuleert vier kernwaarden: natuur en landschap, cultuur-historie, 
duurzaam en zorgzaam, en de kwaliteit van vijf kernen met een eigen identiteit. Deze 
kernwaarden zijn vertaald naar tien hoofdkeuzes. De belangrijkste hoofdkeuze binnen 
gemeente Zeist voor deze ontwikkeling is de overkapping van de A28. Er is historisch 
gezien een zeer hoge kwaliteit aanwezig in het gebied rondom de A28. Doordat de A28 het 
gebied doorsnijdt zijn deze kwaliteiten aangetast. De hinder van geluid en luchtvervuiling 
voor de inwoners ten gevolge van de A28 is hoog. Zeist kiest er onder meer voor om de 
kwaliteit van de leefomgeving (geluid, lucht, groen, ruimte, barrières) nabij de A28 te 
verbeteren. Zeist kiest in de toekomst voor een overkapping van de A28. De gemeente wil 
hiervoor een haalbaarheidsonderzoek opstarten. Zeist vraagt hierop te anticiperen door 
ruimte te reserveren voor de overkapping en mogelijkheden om energie via het asfalt en 
de overkapping op te wekken te faciliteren. 
 
Antwoord 

In het nieuwe akoestisch onderzoek (2012) dat voor de verbreding van de A28 Utrecht – 
Amersfoort is uitgevoerd zijn de maatregelen bepaald die conform de Wet geluidhinder 
genomen moeten worden om de effecten van de verbreding te mitigeren. Het is doelmatig 
gebleken om de bestaande luifel bij Zeist met 2 meter te verhogen en om 2 
geluidschermen te plaatsen van 2 meter hoog, zoals hierboven wordt beschreven. Verdere 
verhoging van de luifel en de schermen is niet doelmatig. Het aanleggen van een nog veel 
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verdergaande maatregel zoals een volledige overkapping van de A28 ter hoogte van Zeist 
is daarom niet onderzocht. 
Omdat het project is opgenomen in het NSL, zullen er geen projectspecifieke maatregelen 
genomen worden voor luchtkwaliteit. Als uit de monitoring door het NSL blijkt dat er 
maatregelen voor lucht nodig zijn, dan wordt hiertoe door de Minister binnen het kader 
van het NSL een besluit genomen.  
Er is vanuit het oogpunt van geluid en lucht op dit moment geen aanleiding om het 
plaatsen van een overkapping van de A28 te onderzoeken of om hierop te anticiperen door 
middel van een ruimtereservering.   
 

8.   Optimale geluidwerende voorzieningen zijn essentieel 

Behoud van de effectiviteit van de geluidswerende maatregelen is essentieel. Op de 
gemeentelijke geluidskaarten is goed zichtbaar welke invloed het verkeer van de A28 op 
de kwaliteit van de leefomgeving binnen het grondgebied heeft. De aanwezigheid van de 
A28 heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de inwoners binnen de geluidszone 
van 600 meter. 
 
De minister zet in op geluidswerende maatregelen bij de bron: het aanbrengen van 
dubbellaags ZOAB tussen km 1.880 en 12.800 en het treffen van maatregelen in de 
overdracht, zoals de plaatsing en verhoging van schermen. Dat zijn nuttige maatregelen 
om geluidsoverlast te beperken maar de minister gaat hierin voorbij aan de mogelijkheid 
om de A28 te overkappen. De gemeente vraagt dat alsnog serieus mee te nemen in de 
overwegingen. Tabel 6.10 van het bijlagenrapport akoestisch onderzoek geeft aan dat er 
circa 44 miljoen beschikbaar is voor het nemen van doelmatige maatregelen. Voor dit 
bedrag kan het ministerie ook een overkapping realiseren van circa 1,5 kilometer. Zeist 
vraagt om een onderzoek naar een overkapping en een maatschappelijk acceptabele 
verantwoording van de uiteindelijke keuze van de minister. 
 
De gemeente plaatst vraagtekens bij de akoestische eigenschappen van het stille wegdek. 
De gemeente dringt aan dat deze akoestische eigenschappen daadwerkelijk worden 
gerealiseerd en blijven behouden. Zeist verzoekt om hierover prestatieafspraken met de 
gemeente te maken. Daarnaast vraagt de gemeente om monitoring van de akoestische 
eigenschappen van het wegdek.  
 
Vanwege de complexe situatie rond de luifel is een correctie toegepast op de wettelijke 
rekenmethode. De gemeente begrijpt dat, maar vraagt Rijkswaterstaat om uit 
zorgvuldigheid de gepresenteerde berekeningen bij de gevels van woningen te controleren. 
Hiervoor vraagt de gemeente om geluidsmetingen, en indien blijkt dat de gemeten 
waarden hoger blijken dan de berekende waarden dat aanvullende maatregelen worden 
genomen. Ze vindt dat de in de onderzoeken opgenomen geluidsniveaus ook getoetst en 
gehandhaafd dienen te worden. 
 
De akoestische onderzoeken ogen verzorgd, er zijn veel gegevens in opgenomen. De tijd 
om deze akoestische onderzoeken en de gevolgen voor de inwoners te bekijken is voor de 
gemeente te beperkt, daarom vraagt ze van Rijkswaterstaat uitstel tot 23 mei 2011 om 
alle in het rapport vermelde berekende waarden, hogere waarden en ruimtelijke 
ontwikkelingen te kunnen controleren. 
 
De bewoners vinden het belangrijk dat de schermen passen in de omgeving. Vanuit 
duurzaamheid zijn modulaire schermen gewenst. De gemeente vraagt het ministerie om 
de bewoners te betrekken bij de definitieve keuze. Zij kijken hier immers dagelijks naar. 
 
Antwoord 

Het in 2011 door Zeist gevraagde uitstel om de akoestische onderzoeken te bekijken, is 
gegeven.  
 
Zoals onder punt 8 genoemd is een overkapping ter hoogte van Zeist geen optie in het 
kader van dit project. Het door de gemeente genoemde budget van € 44 miljoen is geen 
beschikbaar budget voor het bouwen van een luifel, maar het maximale budget dat voor 
een maatregel kan worden besteed. 
 
De eerste stap van de afweging van maatregelen bestaat uit het nemen van maatregelen 
aan de bron: de toepassing van een stiller wegdek, tweelaags ZOAB. Aangezien met deze 
maatregel bij alle woningen in Zeist een reductie tot 2 dB wordt bereikt, levert dit een 
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groot theoretisch budget voor maatregelen op. De kosten voor de aanleg van tweelaags 
ZOAB zijn echter veel lager dan dit bedrag, de toepassing van tweelaags ZOAB is dus erg 
doelmatig. 
 
In de vervolgstappen, het plaatsen van geluidschermen, worden in eerste instantie de 
opbrengsten van het totale maatregelenpakket, dus inclusief tweelaags ZOAB, bepaald. Dit 
is in de afweging terug te vinden in de kolom Budget volgens Regel 1. 
In tweede instantie wordt het extra effect van de maatregel bepaald, dit is terug te vinden 
in de kolom Budget volgens Regel 2. Uit de analyse blijkt dat het extra effect van de 
aanvullende maatregelen bepalend is voor het niet doelmatig zijn van de maatregelen. 
 

Inpassing schermen 
Bij het ontwerpen van de geluidschermen is veel aandacht besteed aan de inpassing in de 
omgeving. De te plaatsen 2 meter hoge geluidschermen ter hoogte van Zeist worden 
volledig begroeid, om deze in te passen in het groen dat langs de weg staat. Deze 
geluidschermen zijn alleen vanaf de weg te zien. Bij het ontwerp van de verhoging van de 
luifel hebben zowel het zicht op de luifel door omwonenden, de beleving van de ophoging 
door de weggebruiker en de vormgeving van de bestaande luifel een rol gespeeld. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot een transparante verhoging, die schuin naar voren wordt 
geplaatst.  
Aan de vormgeving van de geluidscherm is ook aandacht besteed op de informatieavond 
voor omwonenden, die op 29 maart 2011 heeft plaatsgevonden. Een ieder heeft tevens de 
gelegenheid gehad om een reactie te geven op vormgeving van de geluidschermen, door 
een zienswijze in te dienen op de (gewijzigde) aanvragen voor uitvoeringsbesluiten. De 
ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot het wijzigen van de 
ontwerpen. 
 

9.  Duurzaamheid nadrukkelijk aan de orde 

De gemeente Zeist wil de hoge milieukwaliteiten die ze heeft graag behouden. Daarom 
gaat de gemeente voor een duurzaam gebouwde omgeving. De gemeente vraagt expliciet 
aandacht voor duurzaamheid. De gemeente denkt aan het duurzaam inpassen en gebruik 
maken van duurzame materialen en ter plaatse bestaande materialen recyclen en het 
toepassen van duurzame constructies. Duurzame constructies kunnen zijn modulaire 
geluidschermen, zodat deze in de toekomst gemakkelijk kunnen worden verhoogd. 
 
Ook op nationaal niveau is het beleid gericht op Duurzaam Bouwen. Dit beleid is van 
toepassing op dit project, echter de gemeente ziet hier weinig van terug in dit OWAB en de 
onderliggende documenten. De rijksoverheid heeft zich tot doel gesteld om vanaf 2010 
honderd procent duurzaam in te kopen. Daarom heeft Rijkswaterstaat DuboCalc 
ontwikkeld: een tool om de duurzaamheid van grond-, weg-, en waterbouwkundige 
werken te beoordelen. 
 
Met het aanleggen van de weg moeten maatregelen genomen worden en kan het voor 
Rijkswaterstaat bekende instrument DuboCalc dus ingezet worden. 
 
• DuboCalc is een computerprogramma dat de milieueffecten berekent van het materiaal- 
en energiegebruik van infrastructurele werken. Met dit hulpmiddel kunnen ontwerpers 
milieuprofielen bepalen van ontwerp alternatieven. 
• DuboCalc rekent milieueffecten om tot de zogenoemde MilieuKostenIndicator (MKI). De 
MKI geeft weer hoe groot de impact van een project is op het milieu. 
• DuboCalc is gebaseerd op de levenscyclusanalyse. Deze analysemethode kijkt naar alle 
milieueffecten van het materiaal- en energiegebruik van een bouwwerk vanaf de winning 
tot aan de sloop- en hergebruikfase. 
• De DuboCalc-score telt als waardering in het kader van de Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving (EMVI). 
• DuboCalc is door Rijkswaterstaat ontwikkeld. Deze is beschikbaar via Agentschap NL 
voor de gww-branche. 
 
De gemeente gaat ervan uit dat Rijkswaterstaat voldoende kennis heeft over de duurzame 
GWW en de DuboCalc. Voor de volledigheid heeft de gemeente een bijlage toegevoegd aan 
de zienswijze waarin is opgenomen wat er wordt verstaan onder duurzame GWW en de 
relaties die dat heeft met de Duurzame inkoop ambities van de nationale overheid. 
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Nederland heeft op Europees niveau de verplichting om de kooldioxide uitstoot te 
reduceren, vanwege de afspraken die zijn gemaakt op internationaal niveau in het kader 
van het Kyoto-protocol. Ook Rijkswaterstaat kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren 
door energiezuinige wegverlichting en signalering. 
 
RWS kan ook een bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie en het 
terugwinnen van energie bij de wegverbreding van de A28. Hierbij denkt de gemeente aan 
zonnepanelen op de toekomstige geluidsschermen en de mogelijke overkapping van de 
A28 en koppelingen in het wegdek voor het verwarmen van de weg bij vorst en inzet van 
de opgewekte warmte voor verwarming van (nieuwbouw)woningen, bedrijven en 
soortgelijke functies. Dit houdt in dat de vraag naar warmte en koude langs de weg 
geïnventariseerd moet worden. 
 
Ook het wegverkeer zelf verbruikt veel brandstof en stoot daardoor veel kooldioxide uit, 
maar ook stikstofdioxide en fijn stof. Om dit tegen te gaan kan ook worden gedacht aan 
gedragsmaatregelen, zoals het aanpassen van de maximumsnelheid, genoeg afstand 
houden ten opzichte van de voorganger en het keep your lane principe voor vrachtwagens. 
 
Zeist vraagt om onderzoek naar mogelijkheden om de aanleg en inrichting van de rijksweg 
te verduurzamen en gebruik te maken van duurzame GWW en DuboCalc. De uitkomsten 
met verantwoording van de gemaakte keuzes ten aanzien van duurzaamheid ziet de 
gemeente graag in rapportvorm tegemoet. 
 

Antwoord 

RWS heeft de werkzaamheden aan de A28 al in 2009 aanbesteed. Vanuit de design & 
construct gedachte is opdrachtnemer wel gevraagd na te denken over duurzame 
oplossingen, maar niet met gebruik van DuBoCalc. Aan de hand van generieke eisen 
omtrent materiaalkeuze en duurzaam construeren heeft RWS de opdrachtnemer getracht 
te prikkelen rondom dit thema.  
Verder hebben RWS en opdrachtnemer halverwege 2010 reeds de handen inéén geslagen 
om verdere verduurzaming van het project uitgebreid te onderzoeken. Dit heeft geleid tot 
een interne rapportage waarin zowel geïmplementeerde maatregelen als niet haalbare 
maatregelen zijn benoemd, inclusief verantwoording.  
 
Tijdens de realisatie hebben bovengenoemde contractuele prikkels en het nadere 
onderzoek halverwege 2010 al dan niet in samenspel met RWS onder meer geleid tot de 
volgende oplossingen voor zowel de realisatiefase als beheer- en onderhoudsfase: 

- Het grootste deel van het bestaande asfalt wordt opnieuw gebruikt bij de 
asfaltproductie voor de vernieuwde asfaltlagen, 

- Bij onderhoudswerk vrijkomende materialen als betonstraatklinkers, trottoirbanden 
en gasbetonsteen worden na behandeling in een brekerinstallatie aangewend als 
fundatie voor verbredingswerkzaamheden,  

- De geleiderails worden grotendeels gedemonteerd, voorzien van een nieuwe 
conserveringslaag en hergebruikt, 

- Portalen worden zoveel als mogelijk gehandhaafd en anders gedemonteerd en 
opgeslagen voor gebruik elders, 

- In de gebruiksfase zal dynamische verlichting worden gebruikt waarbij de 
lichtintensiteit afhankelijk is van de verkeersintensiteit, 

- Er worden maatregelen genomen in kader van dynamisch verkeersmanagement; 
geautomatiseerde real-time maatregelen om de verkeersafwikkeling te reguleren.  

 

10.  Ontsluiting van en in Zeist 

De gemeente hecht er veel waarde aan dat Zeist bereikbaar blijft voor inwoners, 
bezoekers en bedrijven. Dit is vastgelegd in de structuurvisie. De verbreding van de A28 
draagt hier in ieder geval op de korte termijn positief aan bij, echter Zeist wil ook 
duurzame vormen van vervoer stimuleren. Dit doet de gemeente onder meer door het 
openbaar vervoer (OV) en het fietsnetwerk te verbeteren. 
 
De gemeente vraagt bij de integrale en duurzame afweging en de voorliggende keuzes 
nadrukkelijker inzichtelijk te maken op welke wijze de 'ladder van Verdaas' is toegepast bij 
het afpellen van de oplossingsrichtingen voor de verkeersproblematiek op de A28. 
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In het OWAB is opgenomen wat de effecten zijn in intensiteiten en snelheden op de A28. 
In het OWAB wordt niet duidelijk wat de effecten qua verkeersstromen op het 
onderliggende wegennet zijn. De gemeente pleit voor: 

1. Inzicht te geven in de verwachte verkeersstromen (en verschillen ten opzichte van 
de huidige verkeersstromen). Indien hier negatieve effecten optreden, dient 
Rijkswaterstaat maatregelen te treffen op het onderliggende wegennet (of die voor 
haar rekening te nemen). 

2. Een goede nulmeting van verkeersstromen op het onderliggende wegennet. De 
meetpunten dienen te worden afgestemd met de gemeenten en provincie. 

3. Een goede nameting waarin wordt getoetst of de onder punt 1 benoemde effecten 
zijn opgetreden en de genomen maatregelen effect hebben gehad. 

  
Antwoord 

De oplossingsrichting voor de A28 is wettelijk vastgelegd in de bijlage onder A van de 
Spoedwet en betreft in beide rijrichtingen wegverbreding van 2 naar 3 rijstroken, ook ter 
hoogte van Zeist. In dezelfde bijlage is wettelijk vastgelegd dat er ter hoogte van 
Amersfoort plusstroken komen.  
Voor de planprocedure is met behulp van het NRM-verkeersmodel berekend wat de 
verkeerskundige aspecten inhouden voor de toekomst. Ten behoeve van het 
Wegaanpassingsbesluit zijn nieuwe verkeersberekeningen uitgevoerd, waarbij gebruik 
gemaakt is van het NRM verkeersmodel dat in 2011 is geactualiseerd. Zie hiervoor ook 
hoofdstuk 3 van de Notitie actualiteit MER.  
 
Het verkeerskundig onderzoek bij het Wegaanpassingsbesluit richt zich in eerste instantie 
op het hoofdwegennet, en op de verhouding van verkeer tussen onderliggend wegennet en 
hoofdwegennet. Uit de berekeningen blijkt dat in de projectsituatie op het hoofdwegennet 
meer voertuigkilometers worden afgelegd en op het onderliggend wegennet minder. Voor 
de voertuigverliesuren geldt dat er in de projectsituatie zowel voor het hoofdwegennet als 
het onderliggend wegennet minder voertuigverliesuren zijn dan in de referentiesituatie. Er 
is dus per saldo sprake van een verbetering.  
 

Verkeerseffecten worden altijd inzichtelijk gemaakt door middel van berekeningen. Deze 
zijn voldoende betrouwbaar om planologische besluitvorming op te baseren. Metingen, 
zoals gevraagd onder punt 2 en 3, worden niet verricht in het kader van de besluitvorming 
voor het Wegaanpassingsbesluit.   
 

11.  Snelheid op de A28 

De huidige snelheid op de A28 is 100 km/uur vanaf Utrecht tot aan de luifel bij Vollenhove 
en daarna wordt de snelheid 120 km/uur. De gemeente pleit voor een snelheidsverlaging 
van 80 km/uur tot aan de luifel in twee richtingen en vanaf de luifel 100 km/uur, ook in 
twee richtingen. Verlaging van de maximumsnelheid heeft wel een positief effect op de 
omgevingskwaliteit en draagt positief bij aan de verkeersveiligheid. Bij lagere snelheden is 
de uitstoot van stikstofdioxide en fijn stof significant lager en ook de geluidsbelasting 
neemt af. Het kan echter zijn dat snelheidsverlaging negatieve gevolgen heeft voor de 
verkeersafwikkeling, dat is per wegvak verschillend (discussie in maart 2011 in Den Haag 
over de 80 km zones, die juist extra files veroorzaken), het is moeilijk te voorspellen of dit 
ook hier aan de orde zal zijn. De gemeente pleit voor een lagere snelheid op de A28. 
 

Antwoord 
Voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar de beantwoording die is opgenomen bij 
deelvraag 3.  
 
Inspreker gaat in op beperken van snelheid op de A28. Uitgaande van de geldende normen 
voor luchtkwaliteit is er geen aanleiding voor het verlagen van de maximumsnelheid. Ook 
het uitgevoerde akoestische onderzoek vormt geen aanleiding voor het verlagen van de 
maximumsnelheid. Voor het mitigeren van de geluidbelasting als gevolg van de 
wegverbreding, is de aanleg van tweelaags ZOAB doelmatig gebleken. 
 
In de huidige situatie is het wegvak ter hoogte van de Vollenhovetunnel en de luifel-
constructie niet aangemerkt als verkeersonveilige locatie op basis van de geregistreerde 
ongevallengegevens. Het wegontwerp van de onderhavige studie A28 Utrecht – Amersfoort 
voldoet aan de ontwerprichtlijnen die onder andere zijn gebaseerd op verkeersveiligheid en 
zijn toegespitst op het verwachtingspatroon van weggebruikers. De aspecten functie, 
vormgeving en gebruik zijn hierbij op elkaar afgestemd. Het instellen van een 
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maximumsnelheid van 80 km/uur levert geen noemenswaardige verbetering op ten 
aanzien van verkeersveiligheid. 
 
12.  Gezonde lucht voor nu en later 

De uitstoot van de voertuigen op de A28 is slecht voor de gezondheid van de inwoners van 
Zeist ook bij concentraties beneden de wettelijk vastgestelde grenswaarden. Zeist heeft in 
2003 en 2004 eigen metingen uit laten voeren. Ook ontwikkelt Zeist momenteel een eigen 
luchtkwaliteitsbeleid. In dit luchtbeleid gaat aandacht uit naar het nemen van maatregelen 
op generiek niveau en het bieden van extra bescherming aan de gezondheid van de 
inwoners. Zeist vraagt om hier rekening mee te houden.  
 
De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit volgens de nationale overheid verbeterd. De 
inwoners staan daar kritisch tegenover en de gemeente deelt hun houding. Het lijkt erop 
dat de luchtkwaliteit veel beter is dan enige jaren geleden mede door de invoering van het 
NSL, maar het verkeer blijft toenemen. Wellicht zal de verbreding leiden tot een tijdelijke 
afname van de uitstoot van luchtvervuiling, maar daarna zal de uitstoot weer toenemen. 
 
Het kabinet richt zich vooral op verhoging van de capaciteit van het wegennet, omdat dat 
goed zou zijn voor de economische groei. De gemeente wijst het ministerie er op dat het 
wegverkeer ook een schaduwzijde heeft, namelijk de toename van de zorgkosten. 
Wanneer de inwoners teveel luchtvervuiling binnenkrijgen, betekent dat meer 
medicijngebruik en meer ziekenhuisopnames en daarvoor betaalt de samenleving. De 
gemeente ziet een gezonde luchtkwaliteit daarom ook als een economisch belang en 
vraagt het ministerie om, afgezet tegen de extra zorgkosten, een geringe extra investering 
voor het aanbrengen van extra schermen en het ophogen van de bestaande schermen 
langs de rijkswegen.  
 
Op basis van het NSL kan de aanpassing van de A28 plaatsvinden. Met het NSL dient te 
worden aangetoond dat vanaf 2015 overal aan de grenswaarden voor stikstofdioxide wordt 
voldaan. Met het mogelijk wegvallen van het prijsbeleid (rekeningrijden) komt dit in 
gevaar en dient een aanvullende maatregel te worden opgenomen. Het ministerie 
overweegt opname van de EUR06 emissie-eis voor wegverkeer als alternatief, echter 
bekend is dat de EUR06 norm onder praktijkomstandigheden niet wordt gehaald. Dit 
betekent dat het onzeker wordt of de afspraken, die zijn gemaakt in het NSL, ervoor 
zorgen dat er in 2015 wordt voldaan aan de grenswaarden voor stikstofdioxide. Gevolg is 
dat de inwoners worden benadeeld in hun gezondheid en ruimtelijke planontwikkeling 
binnen de gemeente geen doorgang kan vinden. 
 
Zeist vraagt aan te tonen wat de gevolgen zijn van het wegvallen van de maatregel 
prijsbeleid en de tegenvallende resultaten van andere maatregelen en om onderzoek te 
doen naar andere kansrijke maatregelen en deze op te nemen in het NSL. Zeist vraagt om 
werk te maken van duurzaam wegverkeer met zo min mogelijk uitstoot (auto op perslucht, 
elektriciteit, waterstof of aardgas). 
 
Antwoord  
Voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar de beantwoording die is opgenomen bij 
deelvraag 3.  
 

13.  Aandacht voor groen en soorten 

Zeist is een groene omgeving en biedt huisvesting aan diverse soorten flora en fauna. De 
natuurgebieden worden hoog gewaardeerd. Een groot deel van de natuur valt binnen de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Door de wegaanpassing neemt het EHS gebied af. Zeist 
gaat ervan uit dat dit verlies wordt gecompenseerd en aandacht wordt besteed aan de 
nazorg, zodat de functie van de EHS niet in gevaar komt. 
 
Zeist vraagt aandacht voor twee reptielen binnen de gemeente nabij de A28, namelijk de 
zandhagedis en de hazelworm. De zandhagedis gebruikt het gebied voor zijn eierenafzet. 
De aanpassing van de A28 zal zorgen voor een forse afname van het leefgebied voor deze 
soort. Het is daarom van belang dat het ministerie tijdig een uitwijkmogelijkheid biedt voor 
deze soort en dan wel voor de aanpassing van de A28, zodat de populatie gezond blijft en 
niet verdwijnt ten gevolge van de wegaanpassing. 
 
In het MER en OWAB wordt een aantal mitigerende en compenserende maatregelen voor 
flora en fauna voorgesteld. Daarbij wordt nadrukkelijk verwezen naar nog op te stellen 
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protocollen ter beperking van verstoring van diersoorten. Omdat de uitwerking van de 
protocollen nog dient plaats te vinden en deze protocollen van groot belang zijn voor de 
soortbescherming, vraagt de gemeente voor de uitwerking aandacht voor: 
• Toezicht van een deskundige bij uitvoering van werkzaamheden; 
• Het voorkomen van tijdelijke afsnijding van foerageergebieden en migratieroutes door 
het te vroeg vervangen, verplaatsen of aanpassen van kunstwerken en watergangen.  
 

Antwoord 

De A28 moet in totaal circa 8,5 ha EHS compenseren. Deze compensatie vindt plaats langs 
de A27 ter hoogte van aansluiting Hilversum en langs de Eem ten noorden van de A1. 
Naast de realisatie van de nieuwe natuur wordt middels afspraken met een derde partij 
ook het beheer en onderhoud van deze nieuwe natuur gewaarborgd. 
 
Het werk aan de A28 is grotendeels gereed. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd nadat 
een ecologisch werkprotocol is opgesteld door de opdrachtnemer die het werk heeft 
uitgevoerd. RWS heeft dit protocol geaccordeerd en de uitvoering van de werkzaamheden 
gecontroleerd. Een van de onderdelen van het protocol is, dat werkzaamheden onder 
begeleiding van een ecoloog worden uitgevoerd.  
Uitgangspunt bij het opstellen van het protocol was dat beschermde planten of diersoorten 
geen negatieve gevolgen mogen ondervinden van de werkzaamheden. De werkzaamheden 
zijn zo georganiseerd dat ze uitgevoerd kunnen worden in de meest gunstige periode van 
de plant- of diersoort. Of als dit niet mogelijk was, dat een ter zake deskundig ecoloog het 
werkvak vrij heeft gemaakt van beschermde organismen. Of dat maatregelen zijn 
genomen die voorkomen dat schade aan dier- of plantensoorten ontstaat.  
 
Specifiek voor de zandhagedis geldt dat deze soort leeft in op de taluds van de A28, ook 
daar heeft deze soort zijn eiafzetplaatsen. De vlakke berm langs de weg, daar waar de 
feitelijke verbreding plaatsvindt, maakt nauwelijks onderdeel uit van het leefgebied van de 
zandhagedis. Deze vegetatie, het habitat in de vlakke berm, is matig geschikt voor de 
soort er zijn geen situaties met kale zandige bodems aanwezig. Terwijl dit juist het 
kenmerk is van de plekken waar eieren afgezet worden. Dit is nogmaals gebleken bij de 
werkzaamheden van de ecoloog die het werk heeft begeleid 
In het natuuronderzoek zijn langs de A28 twee Hazelwormen aangetroffen onder de 
hiervoor in het veld geplaatste herpetoplaten. Eén van deze exemplaren betrof een 
drachtig vrouwtje. De wegberm wordt hier door deze soort gebruikt als zonlocatie, 
foerageergebied, voortplantingslocatie en mogelijk winterverblijf. Gezien de verspreiding 
van Hazelworm op de Utrechtse Heuvelrug en waarnemingen uit het bronnenonderzoek, 
mag er van worden uitgegaan dat daar waar de wegberm grenst aan bosachtig terrein op 
de Utrechtse Heuvelrug, de Hazelworm gebruik maakt van de wegberm. Het belang van de 
wegberm als leefgebied van de soort is vrij gering. De bermen van de A28 doet voor deze 
soort dienst als verbindingszone en maken onderdeel uit van leefgebieden van enkele 
exemplaren. 
 

14.  Risico’s externe veiligheid voor de bewoners en bezoekers 

Verbreding van de A28 heeft tot gevolg dat inwoners, scholieren en werknemers worden 
blootgesteld aan hogere risico's ten gevolge van het extra wegverkeer en de 
rijbaanverschuiving voor het gevaarlijk transport. Deze rijbaan schuift namelijk op naar de 
buitenzijde van de A28. De gemeente kan zich ten dele vinden in de onderbouwing die 
door Rijkswaterstaat is gegeven via het uitgevoerde onderzoek, maar wijst er wel op dat 
de uitgangspunten niet geheel correct zijn gehanteerd. Zo is de afstand tot aan het 
Herman Jordan Lyceum korter dan waar het onderzoek vanuit gaat. Hetzelfde geldt voor 
het gebouw van de politie naast het Herman Jordan Lyceum. De gemeente vraagt om de 
onderzoeken op deze punten aan te passen. 
 
Zeist betreurt het dat in het OWAB en de onderliggende onderzoeken voor externe 
veiligheid de randvoorwaarden van het Eindrapport Basisnet Weg niet zijn betrokken. 
Toetsing van de uitkomsten aan het Basisnet Weg zou een significante meerwaarde 
hebben gegeven aan de bevindingen van het deelrapport externe veiligheid. 
 

Antwoord 

De afstanden die gebruikt zijn in de berekeningen voor het Herman Jordan Lyceum (HJL) 
en het politiegebouw zijn opnieuw bekeken en komen overeen met de werkelijkheid. Voor 
het HJL is namelijk een afstand tussen de rechterrand van de rechter rijstrook en het HJL 
van 17 meter aangehouden. In de groepsrisico verantwoording wordt een minimale 
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afstand van 50 meter tot de bebouwing genoemd. Dit is niet correct en wordt aangepast. 
De groepsrisico verantwoording staat geheel los van de berekeningen die zijn uitgevoerd 
voor het bepalen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
 
Basisnet: In juli 2013 wordt het Besluit Transport Externe Veiligheid (BTEV) verwacht, 
waarbij voor het transport van gevaarlijke stoffen op de weg, over het water en op het 
spoor het Basisnet geïntroduceerd gaat worden. Het BTEV is echter alléén van toepassing 
op omgevingsbesluiten (bestemmingsplannen) en niet op infrastructuurbesluiten. Voor 
infrastructuurbesluiten zal het beleid nog apart uitgewerkt worden in een externe 
veiligheid beleidsregel. 

Het aspect externe veiligheid bij infrastructuurbesluiten dient te worden beoordeeld aan de 
hand van de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (circulaire RNVGS). In 
de wijziging van deze circulaire is reeds een voorschot genomen op het Basisnet Weg en 
Water. Hierin wordt gemeld dat de bij de Basisnet opgenomen maximale plaatsgebonden 
risico afstanden en de te gebruiken jaarintensiteiten, ten behoeve van berekening van het 
groepsrisico, gebruikt dienen te worden in studies voor omgevingsbesluiten (bijvoorbeeld 
bestemmingsplannen). Dit geldt echter niet voor infrastructuurbesluiten. De berekeningen 
in het A28 Utrecht-Amersfoort infrastructuurbesluit (MER en OWAB) zijn daarom 
vooralsnog ongewijzigd uitgevoerd conform de circulaire RNVGS. 
 
De wegaanpassing A28 Utrecht-Amersfoort is reeds opgenomen in het toekomstige 
Basisnet weg. In het rapport “Eindrapportage Basisnet weg, Bijlagenrapport, versie 1.0 
van oktober 2009” worden de wegenprojecten weergegeven die zijn meegenomen bij het 
eindresultaat. De mogelijke effecten op het plasbrandaandachtsgebied (PAG) en de 
veiligheidszone en het groepsrisico zijn berekend. Het rapport geeft voor het traject A28 
Utrecht-Amersfoort een veiligheidszone van 13-16 meter vanaf het midden van de weg en 
een aanwezigheid van de 30 meter PAG zone. Het groepsrisico ligt op het grootste deel 
van dit traject lager dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde ofwel ruim onder de 
oriëntatiewaarde. Alleen bij het wegvak knooppunt Rijnsweerd- afrit 3 Den Dolder ligt het 
groepsrisico tussen de 0,1 en 1 keer de oriëntatiewaarde. Samenvattend blijft het 
groeprisico op het gehele traject onder de oriëntatiewaarde.  
 
15. Cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed 

Zeist heeft een rijke cultuurhistorie. Ze hecht er veel belang aan om bij ruimtelijke 
wijzigingen het verleden en de cultuurhistorie beter zichtbaar te maken. Dat geldt voor 
zowel bebouwd gebied als voor het buitengebied. Cultuurhistorie vat de gemeente daarin 
breed op; van middeleeuwse overblijfselen tot en met industrieel, militair en religieus 
erfgoed. De geplande wegaanpassing kan de nodige aantastingen tot gevolg hebben van 
het archeologisch erfgoed en daarom vraagt Zeist aan het ministerie om het aanwezige 
erfgoed degelijk te onderzoeken, conserveren en indien er geen andere mogelijkheid is, 
deze zorgvuldig te laten opgraven. Hier wordt nader op ingegaan door de Milieudienst in 
de toegevoegde bijlage. 
 

Antwoord 

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de A28 heeft archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden, zoals beschreven in het MER. Hierin zijn aanbevelingen gedaan voor het 
uitvoeren van vervolgonderzoek in gebieden met een hoge verwachtingswaarde voor 
archeologie. Deze onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd, vooruitlopend op de 
werkzaamheden voor groot onderhoud. Ter hoogte van gemeente Zeist zijn geen 
bijzonderheden aangetroffen. 
 

16.  Bodem en Water 

De kwaliteit van de bodem binnen het grondgebied van Zeist is geschikt voor de 
wegaanpassing, indien de sanering van de verontreinigingen juist is afgerond. Hiervoor is 
het onderzoeksplan bodemverontreiniging opgesteld en de provincie Utrecht heeft hierover 
positief beschikt. De gemeente vertrouwt erop dat het ministerie de resterende 
onderzoeken juist zal uitvoeren en zal handelen conform de door Zeist afgegeven 
omgevingsvergunning. Een aandachtspunt is dat er geen vrij grondverzet mogelijk is 
binnen een strook van 10 meter, indien niet wordt voldaan aan de terugsaneerwaarde. De 
maximaal toegestane kwaliteitsklasse is die van industrie. 
 
Zeist heeft een waardevol en kwetsbaar watersysteem en een deel daarvan is een 
belangrijk grondwaterlichaam voor drinkwater. Door het ministerie is, onder meer, in 
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overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een Waterhuishoudkundig 
plan opgesteld. Zeist gaat ervan uit dat via dit waterhuishoudkundig plan de 
waterbelangen goed zijn afgewogen en gewaarborgd en dat het ministerie conform het 
waterhuishoudkundig plan de werkzaamheden uitvoert. 
 
Een punt van aandacht is de afvoer van het afvalwater in het grondwaterbeschermings-
gebied. Aangegeven is dat het afvalwater in dit gebied wordt afgevoerd via een rioolbuis in 
plaats van te infiltreren, maar de gemeente vraagt zich af wat er daarna met het 
afvalwater gebeurt. Het is niet wenselijk dat het afvalwater alsnog buiten het 
grondwaterbeschermingsgebied ongefilterd wordt geloosd. Indien dat het geval is dan is 
infiltratie binnen het grondwater-beschermingsgebied via een humusrijke laag een betere 
optie. Een andere mogelijkheid is dat het buiten het grondwaterbeschermingsgebied wordt 
gefilterd, voordat het wordt geloosd. De gemeente vraagt hierover om meer duidelijkheid. 
 

Antwoord 

Het grondverzet binnen het project wordt uitgevoerd conform het “Onderzoeksplan 
bodemverontreiniging (kenmerk UTI-79321-651711)”. Dit plan heeft de instemming van 
alle betrokken bevoegde gezagen binnen het tracé van de A28. 
 

17.  Evaluatie van geluid en lucht 

Vanwege de gevoeligheid van het aspect geluid en de flinke belasting op de omgeving 
langs de A28 vraagt de gemeente een evaluatie op te zetten voor het aspect geluid. 
 
• Realisering nieuwe situatie; de gemeente vraagt om de gepresenteerde berekeningen bij 
de gevels van woningen te controleren met geluidsmetingen en aanvullende maatregelen 
te treffen indien de gemeten waarden hoger blijken dan de berekende waarden. 
• Behoud beloofde akoestisch eigenschappen; gemeente vraagt om na oplevering van het 
nieuwe wegdek, de akoestisch eigenschappen van het wegdek met geluidsmetingen te 
toetsen en om deze eigenschappen in de loop van de tijd te volgen. Indien blijkt dat de 
akoestische eigenschappen meer dan 1,5 dB verslechterd zijn ten opzichte van de 
gehanteerde waarden in de berekeningen, dan dient Rijkswaterstaat maatregelen te 
treffen om de verhoging van 1,5 dB van de geluidsniveaus te compenseren. 
• Communicatie; de gemeente en de bewoners regelmatig te informeren over de 
uitgevoerde acties en resultaten. 
 
De gemeente gaat er vanuit dat er voor aanvang van de werkzaamheden een concrete 
nulmeting wordt uitgevoerd. Indien de daadwerkelijke geluidbelastingen hoger uitvallen 
dan voorzien, dan verwacht de gemeente dat aanvullende maatregelen worden getroffen. 
 
Gezien de afspraken in het NSL ziet de gemeente graag het aspect luchtkwaliteit 
terugkomen in het evaluatieprogramma en dan in het bijzonder bij het Herman Jordan 
Lyceum.  
 
Op het gehele traject van de A28 wordt dubbellaags ZOAB toegepast ter geluidbeperking. 
In het kader van beheer en onderhoud van de weg verzoekt de gemeente voldoende 
aandacht te geven aan het tijdig reinigen van dit asfalt, om te voorkomen dat het zijn 
geluidsreducerende functie op termijn verliest waardoor omwonenden met extra 
geluidsbelasting te maken krijgen. 
 

Antwoord 

Geluid 
Ten aanzien van het uitvoeren van geluidmetingen wordt verwezen naar de beantwoording 
onder punt 4. De geluidsreducerende werking van het tweelaags ZOAB wordt behouden 
door onderhoud en het regulier reinigen van het asfalt, zoals de gemeente vraagt in haar 
zienswijze. 
 
Luchtkwaliteit 
Voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar de beantwoording die is opgenomen bij 
deelvraag 3.  
 
Evaluatie 
In verband met de Spoedaanpak wegen is op 1 januari 2009 de Spoedwet wegverbreding 
gewijzigd. Deze wijziging houdt voor de planstudie A28 Utrecht-Amersfoort onder meer in 
dat de verplichting om het milieueffectrapport te evalueren is vervallen.  
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Communicatie met omwonenden 
Als het waarschijnlijk is dat omwonenden hinder zullen ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan worden zij hierover geïnformeerd per brief. Over afsluitingen worden 
omwonenden van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de A28.  
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunnen omwonenden zich 
aanmelden voor deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunnen omwonenden altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te 
verwachten (verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis 
informatielijn 0800 – 8002 van Rijkswaterstaat. 
 
 

De hoofdtekst van de zienswijze van Zeist betreffen de punten 1 t/m 17.  
Bijlage 1 betreft de beoordeling door de Milieudienst Zuidoost Utrecht. Het is 
doorgenummerd in de punten 18 t/m 24.   

 

 

Bijlage 1: Milieudienst Zuidoost Utrecht 

 

Toetsing OWAB, MER en de deelonderzoeken 

De Milieudienst Zuidoost-Utrecht heeft voor de gemeente Zeist het MER en 
deelonderzoeken en de juridische verankering in het OWAB beoordeeld. De uitkomsten van 
deze beoordeling zijn hieronder per onderdeel weergegeven. 
 

 

18.  Geluid 

Met de gemeente is geen regelmatig technisch inhoudelijk vooroverleg geweest. Daarom is 
de opzet van het akoestisch onderzoek en de daarbij horende aannamen en afwegingen 
niet geheel duidelijk. De reactie voor geluid is wat dat betreft nu op hoofdlijnen. 
De akoestische onderzoeken ogen verzorgd en er zijn veel maar niet alle gegevens in 
opgenomen. De tijd om deze akoestische onderzoeken te controleren en de gevolgen voor 
de inwoners in te schatten blijkt voor de gemeente zeer beperkt. Om het rapport beter te 
begrijpen is in week 16 (2011) een technisch inhoudelijk overleg met Rijkswaterstaat 
gepland; dit is echter te laat voor het college om de resultaten van dit overleg in deze 
reactie te kunnen verwerken. Vandaar dat het uitstel vragen tot 23 mei 2011 voor het 
beoordelen van de geluidsonderzoeken. Dit geeft de gemeente ook meer tijd om de in het 
rapport vermelde berekende waarden, hogere waarden en opgenomen ruimtelijke 
ontwikkelingen te kunnen controleren. 
 

Antwoord 

Tijdens de periode dat het OWAB ter visie heeft gelegen, heeft de akoestisch adviseur in 
een overleg met de Milieudienst Zuidoost-Utrecht de gevolgde maatregelenafwegingen 
toegelicht. 
 

19.  Ecologie 

Het OWAB, MER en deelonderzoeken voor natuur zijn integraal beoordeeld. Er is gekeken 
of de ecologische waarden voldoende zijn gewaarborgd. Hierbij is beoordeeld of er 
voldoende rekening is gehouden met onderwerpen aangaande de gebiedsbescherming 
zoals Natura 2000 gebieden en de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Daarnaast is 
beoordeeld of er voldoende rekening is gehouden met beschermde soorten volgens de 
Flora- en faunawet en de kwetsbare soorten die voorkomen op de zogenaamde rode lijst. 
 
Binnen deze zienswijze is de opbouw uit het OWAB gevolgd omdat in dit document de 
uiteindelijke keuzes worden gemaakt. In de bespreking is de uitwerking van deze 
onderwerpen in het MER en het deelrapport natuur wel meegenomen. 
 
Deze zienswijze is alleen opgesteld voor de gemeente Zeist. Alleen aspecten uit de stukken 
die geheel of gedeeltelijk binnen deze gemeente vallen zijn belicht. Er is onvoldoende 
aandacht besteed aan de overige delen van het plangebied om hierover een goed 
onderbouwde zienswijze te geven. 
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Gebiedsbescherming 
Alle aspecten over gebiedsbescherming zijn overzichtelijk en helder uitgewerkt. 
Er zal in totaal ongeveer 6,5 ha van de ecologische hoofdstructuur verdwijnen. Dit verlies 
zal samen met verlies aan natuur rond de A1 worden gecompenseerd. Uit het oogpunt van 
de EHS bestaat er geen bezwaar tegen de voorgestelde compensatie. 
De ingreep in de EHS zal ter plekke niet leiden tot een groot functieverlies van het gebied 
ter plekke omdat het slechts om een smalle strook gaat langs een bestaande barrière. 
De overige invloeden (stikstofdepositie, verstoring door geluid, verdroging, verstoring door 
verlichting, barrièrewerking) zijn voldoende beschreven. Het is aannemelijk dat deze 
invloeden geen aanleiding geven tot extra maatregelen. In het rapport worden ook geen 
zaken gemist ten aanzien van gebiedsbescherming. 
 
Soortenbescherming 
Uit de stukken is duidelijk dat er onderzoek is gedaan naar het voorkomen van 
beschermde soorten. In de stukken is echter geen verantwoording afgelegd over de 
ingezette methoden van onderzoek. Op deze wijze is niet na te gaan of de resultaten 
waarmee wordt gewerkt representatief zijn om op een verantwoorde manier conclusies uit 
te trekken. Het feit dat de onderzoeken zijn uitgevoerd door een ecologisch bureau geeft 
wel het vermoeden dat volgens geaccepteerde methoden is gewerkt maar hiervoor 
wordt geen verantwoording afgelegd. 
In de stukken wordt aandacht besteed aan alle soorten die op basis van biotoop en 
verspreiding van de betreffende soorten verwacht mag worden. Hiermee lijkt het 
onderzoek in dit opzicht compleet.Mits het onderzoek met de juiste methodes is uitgevoerd 
kan worden aangenomen dat de soorten waarvoor geen maatregelen zijn voorgesteld niet 
zodanig worden verstoord dat mitigatie of compensatie nodig is. Hieronder worden de 
soorten waarvoor mitigatie of compensatie wordt toegepast, besproken. 
 
Zoogdieren 
Binnen de gemeente Zeist zijn de knelpunten voor de das en voor vleermuizen niet 
zodanig dat maatregelen noodzakelijk zijn. Over deze soorten worden verder geen 
opmerkingen gemaakt. 
 
Reptielen 
Binnen de grenzen van de gemeente Zeist is er sprake van biotoopverlies van droge heide 
vegetaties waarin soorten leven als zandhagedis en hazelworm. 
Alleen voor de zandhagedis zal de verbreding van de A28 leiden tot significant 
biotoopverlies. Met name het verlies aan zandige plekken kan sterke negatieve invloed 
hebben op de populatie van deze soort. Deze zandige plekken worden namelijk gebruikt 
voor de ei-afzet. Door het verbreden van de A28 gaan verschillende van deze zandige 
plekken verloren. Het gaat over een strook van enkele meters aan beide zijden van de 
snelweg over een afstand van 10 km. Om welk ruimtebeslag het precies gaat is niet 
aangegeven in de stukken. Als we uitgaan van 3 meter aan elke zijde over een afstand van 
10 Km dan kan het oppervlak verloren biotoop oplopen tot 6 hectare. 
 
Het verlies aan biotoop wordt gemitigeerd door het aanleggen van zandige plekken in de 
overblijvende bermen van de snelweg zodat de hagedissen verzekerd zijn van 
broedplekken. Verder zijn er voor deze soort geen specifieke maatregelen voorgesteld. 
Aangezien het wel een kwetsbare soort betreft die geheel afhankelijk is van een specifiek 
biotoop moet met gezonde populaties uiterst zorgvuldig worden omgesprongen. 
 
De volgende gegevens zijn niet in de rapporten opgenomen: 

1. Totale oppervlak aan geschikt biotoop voor de zandhagedis binnen het plangebied; 
2. Tijdsplanning voor het aanleggen van de mitigerende maatregelen; 
3. De periode waarover de mitigerende maatregelen zijn gegarandeerd; 
4. Van de compensatie van de EHS is niet aangegeven of deze geheel of gedeeltelijk 

geschikt gemaakt zal worden voor de zandhagedis. 
 
Hieronder zijn deze 4 opmerkingen verder uitgewerkt: 
 
Ad 1. Totale oppervlak aan geschikt biotoop voor zandhagedis.  
Er kan tot 6 ha aan geschikt biotoop voor zandhagedis verdwijnen en er is niet 
aangegeven hoeveel oppervlak geschikt biotoop in totaal aanwezig is. Hierdoor kan niet uit 
de rapporten worden opgemaakt of de vermindering van het oppervlak significant 
genoemd kan worden. De vraag of het overblijvende oppervlak groot genoeg is om een 
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gezonde populatie in stand te kunnen houden moet worden beantwoord. Dit om het 
gevaar van versnippering en mogelijk verdwijnen van (een deel) van de populatie te 
voorkomen. 
 
 
Ad 2. Tijdsplanning mitigerende maatregelen.  
Het spreekt voor zich dat mitigerende maatregelen aangelegd dienen te worden voordat er 
wordt overgegaan tot vernietiging van het biotoop. Anders bestaat het gevaar dat de 
populatie eerst (te) erg wordt geschaad voordat dieren gebruik kunnen maken van de 
mitigerende maatregelen. 
 
Ad 3. Periode waarover de mitigerende maatregelen zijn gegarandeerd.  
Als de mitigerende maatregelen slechts eenmalig worden aangelegd bestaat het gevaar 
dat de populatie zandhagedissen in eerste instantie gebruik kan maken van de aangelegde 
zandige plekken maar dat deze plekken binnen enkele jaren weer dichtgroeien. Als dit 
scenario zich afspeelt dan wordt de populatie uiteindelijk toch onacceptabele schade 
aangedaan. Om te garanderen dat de populatie zandhagedissen hier ook op lange termijn 
kan overleven zullen de mitigerende maatregelen niet eenmalig moeten worden aangelegd 
maar daarna ook duurzaam worden onderhouden. Hierop moeten de mitigerende 
maatregelen worden aangepast. 
 
Ad 4. De geschiktheid voor zandhagedis van de compensatie voor de EHS. 
Uit de stukken blijkt dat de compensatie voor de EHS gedeeltelijk uit droge en nattere 
schrale heide zal bestaan. Het is echter niet duidelijk of het biotoop ook geschikt wordt 
voor zandhagedis. Als dit al zo is, dan is ook nog niet duidelijk of de plek op natuurlijke 
wijze door zandhagedis bereikt kan worden en of het gebied een rol kan spelen in de 
totstandhouding van deze schaarse soort. 
 
Vissen 
Binnen de gemeentegrenzen van Zeist komen in het plangebied geen Kleine 
modderkruipers voor. 
 
Conclusies en advies 
Bij gebiedsbescherming blijkt dat er beslag wordt gelegd op delen van de EHS binnen de 
gemeente Zeist. Dit verlies wordt op een goede wijze gecompenseerd. De functie van de 
EHS ter plekke komt niet in gevaar. Indien de uitgevoerde onderzoeken zijn uitgevoerd 
(soortenbescherming) volgens de geaccepteerde methoden geeft het rapport voldoende 
informatie over de mogelijke verstoringen van flora en fauna. Alleen bij de maatregelen 
voor de zandhagedis zijn er enkele bedenkingen. Voor de overige soorten is voldoende 
aannemelijk gemaakt dat er binnen de gemeentegrenzen van Zeist geen maatregelen 
genomen behoeven te worden. 
 
Voor de zandhagedis zijn 4 punten die verder uitgewerkt dienen te worden: 

1. Wat is het totale oppervlakte verlies aan biotoop van de zandhagedis? Hoe 
verhoudt zich dit met de oppervlakte van het gehele biotoop? Is het biotoop dat 
overblijft groot genoeg om een gezonde populatie te kunnen herbergen? 

2. Er is onvoldoende aangegeven wanneer de mitigerende maatregelen worden 
genomen. Planning en volgorde zijn belangrijk om de populatie zo weinig mogelijk 
schade toe te dienen. 

3. Uit de stukken wordt niet duidelijk of de mitigerende maatregelen eenmalig 
worden aangelegd of daarna worden bijgehouden. Dit dient nader te worden 
uitgewerkt. Als het aanleggen van de zandige plekken namelijk cruciaal is voor de 
aanwezige populatie en deze plekken groeien binnen een paar jaar weer dicht dan 
wordt de populatie uiteindelijk toch ernstige schade aangedaan. 

4. Voor compensatie van de EHS wordt een deel gecompenseerd door de aanleg van 
schrale heide. Over de geschiktheid voor zandhagedissen van deze compensatie 
wordt echter niets aangegeven. Als de compensatie ook bedoeld is als compensatie 
voor het biotoopverlies van de zandhagedis dient dit nader te worden uitgewerkt. 
Aangezien de zandhagedis in Nederland een zeer schaarse soort is, wordt er vanuit 
de gemeente Zeist de voorkeur aan gegeven dat bovengenoemde punten worden 
uitgewerkt en worden voorgelegd aan de Dienst regelingen van het ministerie. 
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Antwoord 
In de zienswijze geeft u aan dat het onduidelijk is met welke methode de flora en fauna is 
onderzocht. Hieronder wordt dit verantwoord.  
 
Vaatplanten 
Het plangebied is gebiedsdekkend onderzocht op het voorkomen van door de Flora- en 
faunawet beschermde vaatplanten. Hierbij is het plangebied door een flora deskundige 
doorkruist. Beschermde soorten zijn ingetekend op kaart en gemarkeerd met een GPS. 
Deze inventarisaties hebben plaatsgevonden in de bloeimaanden van orchideeën (mei-
juli). Bij latere bezoekronden ten behoeve van reptielen is eveneens aandacht besteed aan 
flora, teneinde soorten die later bloeien niet te missen. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Ten behoeve van grondgebonden zoogdieren is eerst een habitatscan uitgevoerd. Hieruit is 
gebleken dat enkele watergangen welke de A28 kruisen geschikt zijn als habitat voor 
Waterspitsmuis. Hierop is vervolgens in overleg met de opdrachtgever aanvullend 
onderzoek uitgevoerd met behulp van inloopvallen. De watergangen Heiligenbergerbeek, 
Valleikanaal en Barneveldsche Beek zijn onderzocht op de aanwezigheid van 
Waterspitsmuis. De gangbare inventarisatiemethode is de ‘IBN’ methode (Bergers & La 
Haye, 2000). Hierbij zijn per onderzochte watergang twee rijen met 20 inloopvallen 
(zogenaamde raaien) verspreid over het plangebied geplaatst. Gedurende drie nachten 
hebben de vallen gevuld met voer in het veld gestaan, waarbij de vallen op veilig staan 
(het zogenaamde prebaiten). In deze periode hebben de muizen kunnen wennen aan de 
vallen. Hierna zijn de vallen op scherp gezet en zijn, op aanraden van deskundigen van de 
Zoogdiervereniging VZZ in verband met de doorgaans lage dichtheden van de 
Waterspitsmuis, zes in plaats van vier vangrondes gelopen. Drie in de avond en drie in de 
ochtend. Hierbij zijn de gevangen muizen gedetermineerd en vrijgelaten. Door een extra 
vangnacht toe te passen, is de vangkans van deze soort geoptimaliseerd. Vangsten van 
zoogdieren uit Tabel 2 of 3 van de Flora- en Faunawet zijn gefotografeerd. Voor deze 
inventarisatie zijn 10 raaien per kilometer geschikt habitat in het veld geplaatst. Deze 
inventarisaties hebben plaatsgevonden in september. In deze periode zijn de dichtheden 
van muizen het hoger, waardoor de vangkans aanzienlijk toeneemt. 
Voor andere grondgebonden zoogdieren is het projectgebied onderzocht aan de hand van 
zichtwaarnemingen en sporenonderzoek. Hier is gedurende alle inventarisaties voor andere 
soortgroepen aandacht aan besteed. Tevens is op locaties nabij burchten waarvan niet 
duidelijk is welke soort de burcht gebruikt cameravallen geplaatst. Tevens zijn de 
aanwezige faunapassages en ecoducten onderzocht op de aanwezigheid van (sporen van) 
zoogdieren en zijn bij enkele faunapassages cameravallen ingezet.  
 
Vleermuizen 
Allereerst heeft een habitatscan plaatsgevonden. Hierbij is gezocht naar voor vleermuizen 
mogelijk interessante elementen als mogelijke verbindingsroutes of verblijfplaatsen. 
Vervolgens zijn bij deze elementen drie inventarisaties uitgevoerd volgens het Protocol 
Vleermuizen van het Netwerk Groene Bureaus d.d. 02-04-2009. Doordat vleermuizen 
gedurende het jaar regelmatig verhuizen, maar wel jaarlijks terugkeren, is het 
noodzakelijk meerdere malen te inventariseren om inzicht te krijgen in de functies van het 
plangebied voor vleermuizen. Deze inventarisaties hebben zowel in de ochtendschemer als 
in de avondschemer plaatsgevonden. In de avond is het gedrag van vleermuizen goed vast 
te stellen en zijn foerageergebieden en vliegroutes goed aan te tonen. In de ochtend zijn 
verblijfplaatsen goed op te sporen doordat de vleermuizen gedurende 15 tot 20 minuten 
zwermgedrag voor de verblijfplaats vertonen. 
De inventarisaties zijn met behulp van een zogenaamde batdetector uitgevoerd. 
Adviesbureau E.C.O. Logisch werkt standaard met de Petersson D240X. Dit apparaat vangt 
de ultrasone geluiden van vleermuizen op en maakt deze hoorbaar voor het menselijke 
gehoor. Tevens zijn sporadisch geluiden opgenomen voor analyse achteraf. Enkele 
soortgroepen zijn namelijk zeer moeilijk te determineren in het veld. Tijdens deze 
inventarisaties zijn tevens mogelijke verblijfplaatsen onderzocht op de aanwezigheid van 
(sporen van) vleermuizen. 
 
Reptielen 
Ten behoeve van deze inventarisatie zijn per kilometer geschikt habitat 20 herpetoplaten 
in het veld geplaatst. Deze plaatjes vergroten de trefkans van reptielen, in het bijzonder 
Hazelworm, tijdens de volgende inventarisatieronden van 50% tot 90%. Deze 
inventarisatie is in de periode april – september uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie is 
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gelet op de aanwezigheid van exemplaren, vervellinghuidjes en mogelijke 
voortplantingslocaties (broedhopen voor Ringslang) en mogelijke winterverblijven. 
 
Amfibieën 
Ten aanzien van de Rugstreeppad zijn drie inventarisatierondes per wegberm uitgevoerd, 
waarbij is gelet op kooractiviteit van de Rugstreeppad. Deze kooractiviteit heeft 
plaatsgevonden in de maanden mei - juni. Derhalve is deze inventarisatie in deze periode 
uitgevoerd, onder voor de soort geschikte geschikte weersomstandigheden. Ten behoeve 
van het inventariseren van de overige amfibieën geldt dat de aanwezige poelen, greppels, 
watergangen en overige waterpartijen zijn geïnventariseerd middels het gebruik van een 
groot fijnmazig schepnet. Hierbij is gelet op het aantreffen van eieren van kikkers, padden 
en salamanders, alsmede larven en volwassen exemplaren. 
 
Vissen 
De watergangen in de plangebieden zijn steekproefsgewijs bemonsterd. Hierbij is geschikt 
habitat met een hiervoor bedoeld schepnet bemonsterd op het voorkomen van door de 
Flora- en faunawet beschermde vissoorten als de Kleine modderkruiper, Bermpje en de 
Bittervoorn. Deze inventarisatie is simultaan met het bemonsteren van wateren ten 
behoeve van de inventarisatie van amfibieën uitgevoerd. 
 
Vogels 
De bomen in het plangebied zijn onderzocht op vaste broed- en verblijfplaatsen van vogels 
in de zin van de Flora- en Faunawet. Hierbij is naast de aanwezigheid van broedende 
vogels, gelet op de aanwezigheid van horsten en holten. Deze inventarisatie is simultaan 
met de habitatscan voor vleermuizen uitgevoerd. Daarnaast is tijdens elk locatiebezoek 
aandacht besteed aan de aanwezigheid van broedvogels. 
 
Ongewervelden 
Het inventariseren van aanwezige beschermde soorten ongewervelden heeft voor vlinders 
gelijktijdig met de vaatplanten (waard- en nectarplanten) plaatsgevonden. De 
aanwezigheid van Platte schijfhoren is tegelijk met vissen en amfibieën onderzocht. 
 
Zandhagedis:  
Ad1. Uit onderzoek bij het (O)WAB is vast komen te staan de zandhagedis de vlakke 
bermen maar vooral de taluds gebruikt als leefgebied. Daarnaast vormen de bermen en 
taluds niet de kernpopulaties maar veel meer een verbindingszone tussen populaties. Een 
kernpopulatie bevindt zich bijvoorbeeld op de Leusderheide. Minder dan 10% van het 
biotoop voor de zandhagedis in de berm inclusief taluds gaat verloren. Dit verlies aan 
oppervlak vindt plaats in de strook direct langs de weg die nu nauwelijks waarde heeft 
voor de hagedis. Een groot gedeelte van de wegberm en dan met name de taluds blijven 
onaangetast door de wegverbreding. Deze taluds blijven voldoende groot voor een 
gezonde populatie.  
Ad 2. De mitigerende maatregelen, te weten het aanbrengen van de zandplekken op de 
taluds worden aangelegd zodra het WAB – besluit is genomen. Met dien verstande dat dit 
wordt uitgevoerd in de voor de zandhagedis meest gunstige periode. Andere mitigerende 
maatregelen zijn beschreven in het ecologisch werkprotocol van de opdrachtnemer. Deze 
zijn reeds uitgevoerd. 
Ad 3. Naast het aanleggen van de zandplekken wordt ook een beheeradvies opgesteld. Dit 
beheeradvies zal leidend zijn bij het dagelijkse beheer en onderhoud van de bermen en 
taluds van de A28. 
Ad 4. De compensatie van de EHS vindt plaats door onder andere het natuurbeheertype 
droge heide te realiseren. In dit type kan de zandhagedis ook voorkomen. De aanleg en 
locatie keuze van de compensatie is evenwel niet speciaal gericht op de zandhagedis. 
 
20.  Archeologie 

In het OWAB, het MER en de deelrapporten Archeologie wordt het bureau-onderzoek dat 
Arcadis heeft uitgevoerd voor het tracé en de resultaten van dit bureauonderzoek 
overgenomen. De Milieudienst onderschrijft het advies voor sectie 4 (kilometer 6,6 tot 7,9) 
niet. Het advies van Arcadis, op basis van bureauonderzoek, is om voor deze sectie geen 
archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren/of archeologisch onderzoek te laten 
plaatsvinden dieper dan een meter beneden huidige maaiveld (in het bureauonderzoek 
geeft Arcadis twee verschillende aanbevelingen voor hetzelfde deel van het tracé). De 
Milieudienst heeft al bij de aanvraag om omgevingsvergunning aangegeven dat nader 
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veldonderzoek wel vereist is en dit is opgenomen als voorschrift bij de verleende 
omgevingsvergunning. 
 
Uit archeologisch onderzoek in de nabijheid en zelfs in een deel van sectie 4 is gebleken 
dat de kans aanwezig is dat de bodemopbouw hier grotendeels intact is. Dit vergroot de 
kans op het voorkomen van archeologische resten in de ondergrond. In deze sectie dient 
archeologisch vervolgonderzoek te worden uitgevoerd conform de Archeologische 
Monumentenzorg-cyclus. Dit betekent dat ter plaatse van deze sectie een Inventariserend 
Veld Onderzoek door middel van verkennende boringen dient te worden uitgevoerd. 
 
Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, kunnen vervolgstappen in de 
Archeologische Monumentenzorg-cyclus worden genomen. Op locaties waar reeds 
verkennend geboord is door het ADC en waar de bodem intact is dient karterend te 
worden geboord, aangezien hier is aangetoond dat de bodem intact is en de kans op 
archeologische resten hoog is. Op basis van de resultaten zal besloten worden of er 
vervolgstappen in de Archeologische Monumentenzorg-cyclus worden genomen. 
 
Beoordeling documenten 
 
Ontwerp-wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-Amersfoort 
In het OWAB wordt vermeld dat in het MER aanbevelingen worden gedaan voor 
vervolgonderzoek om aantasting van het bodemarchief te voorkomen. Het gaat hier echter 
niet om aanbevelingen; de archeologische vervolgonderzoeken zijn maatregelen die 
genomen moeten worden om eventuele archeologische resten te behouden. Het verdient 
de aanbeveling om deze maatregelen (verkennend booronderzoek te sectie 2 en 
verkennend/ karterend booronderzoek te sectie 4) ook op te nemen in het OWAB. 
 
Bureauonderzoek OWAB A28 Utrecht-Amersfoort 
In de tabel (tabel S2, pag. 9) wordt vervolgonderzoek geadviseerd indien 
graafwerkzaamheden plaatsvinden die dieper zijn dan 1 meter en in de lopende tekst 
wordt aanbevolen geen vervolgonderzoek uit te laten voeren. Dit lijkt tegenstrijdig. 
 
Twee belangrijke bronnen zijn niet meegenomen, namelijk een verkennend booronderzoek 
dat direct ten noordoosten van sectie 4 (Nijdam & Holl 2009) heeft plaatsgevonden en een 
verkennend booronderzoek dat ten zuiden van sectie 4 heeft plaatsgevonden (Van Rooij & 
Huizer 2009). Voorts wordt niet beargumenteerd tot hoe diep de ondergrond bij kunstwerk 
Pan, eveneens in sectie 4, verstoord is. Indien uit schriftelijke bron bekend is dat de 
ondergrond hier diep verstoord is dan kan dit worden toegevoegd aan het MER. Wanneer 
niet kan worden aangetoond dat de ondergrond van het kunstwerk diep verstoord is dient 
ook hier archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden. 
 
Milieueffectrapport A28 Utrecht-Amersfoort 
Onder 6.3 wordt de aanbeveling gedaan dat geen vervolgonderzoek hoeft plaats te vinden 
op terreinen waarvan duidelijk is dat de grond geroerd is. Dit 'duidelijk' dient 
gespecificeerd te worden. Indien met schriftelijke bronnen kan worden aangetoond dat de 
grond geroerd is, of wanneer uit archeologisch veldonderzoek blijkt dat de bodem geroerd 
is tot op het niveau waar geen archeologische resten meer verwacht worden hoeft geen 
archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Onder 6.3 wordt verder gesproken over een kleinschalig booronderzoek. Kleinschalig wordt 
hier niet verder gespecificeerd. Het booronderzoek dient echter te worden uitgevoerd 
conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.2 en de richtlijnen die hiervoor zijn 
opgesteld door provincie en gemeente. 
 
De Milieudienst onderschrijft de aanbeveling van sectie 4 niet (tabel 6.3.1, p. 144). Ter 
plaatse van deze sectie dient Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende 
en karterende boringen te worden uitgevoerd vanwege de hoge kans op archeologische 
resten. 
 
Op pagina 171 dient in de tabel te worden opgenomen dat Zeist een eigen, gemeentelijk, 
archeologiebeleid heeft. 
 
Pagina 184 onder de kop Cultuurhistorie staat de volgende passage: 'Als er mogelijk 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn op de plaatsen waar bodemingrepen voorzien 
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worden is in het bureauonderzoek door veldonderzoek te vastgesteld of dit inderdaad zo 
is.' In deze zin zijn fouten geslopen. Ook hier geldt dat de Milieudienst het resultaat voor 
sectie 4 niet ondersteunt en dat ook hier veldonderzoek dient te worden uitgevoerd als 
vervolgstap in de Archeologische MonumentenZorg-Cyclus. 
 
Deelrapport Archeologie 
In het deelrapport wordt op verschillende plaatsen gesproken (bijvoorbeeld §3.3.3 en 
§4.2) van versie 3.1 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Versie 3.2 is echter 
de vigerende versie. Dit rapport is een samenvatting van het bureauonderzoek. Met 
uitzondering van de aanbeveling voor sectie 4 (tabel 8.3, pag. 41), heeft de Milieudienst 
verder geen opmerkingen. De opmerkingen die zijn gemaakt voor sectie 4 zijn te vinden 
onder de kop algemene opmerkingen. 
 
Conclusies en advies 
Geadviseerd wordt om de voorgaande opmerkingen te verwerken in het OWAB en het 
bijbehorende MER. Op basis van eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken (Nijdam 
& Holl 2009; Van Rooij & Huizer 2009) is aangetoond dat een groot deel van sectie 4 een 
hoge verwachting heeft op het voorkomen van archeologische resten in de ondergrond. 
Voorafgaand aan bodemverstorende activiteiten dient, als eerste stap, door 
Inventariserend Veldonderzoek middels verkennende boringen te worden vastgesteld of de 
bodemopbouw intact is. In het deel dat reeds is onderzocht (Nijdam & Holl 2009) dienen 
karterende boringen te worden geplaatst om de eventuele aanwezigheid van 
archeologische vindplaatsen vast te stellen. 
  

In het archeologisch bureauonderzoek is voor sectie 4 (km 6,6 tot km 7,9) het advies 
opgenomen om voor werkzaamheden in de projectsituatie geen vervolgonderzoek uit te 
laten voeren. Daarnaast staat in tabel 5.3 het advies voor werkzaamheden anders dan in 
de projectsituatie wel vervolgonderzoek uit te voeren bij graafwerkzaamheden dieper dan 
één meter – huidig maaiveld. 
 
Antwoord  

De gemeente Zeist heeft in maart 2011 een ontwerp-omgevingsvergunning ter visie 
gelegd voor de aanleg van de faseringsstroken op de A28. Bij deze ontwerp-
omgevingsvergunning is een advies gevoegd van de Milieudienst zuid-oost Utrecht. De 
Milieudienst adviseerde de gemeente Zeist om als voorschrift aan de omgevingsvergunning 
toe te voegen dat in sectie 4 archeologisch vervolgonderzoek door middel van boringen uit 
te voeren als er werkzaamheden plaats zouden vinden dieper dan 30 cm beneden 
maaiveld. De gemeente heeft het voorgenoemde advies vertaald in een voorschrift in de 
omgevingsvergunning. De definitieve omgevingsvergunning is verleend in mei 2011 en is 
onherroepelijk sinds juli 2011.  
 
De zienswijze van de gemeente Zeist op het OWAB is ingediend in april 2011. De 
gemeente wijst in haar zienswijze op het OWAB nogmaals op naar haar oordeel 
noodzakelijk archeologisch vervolgonderzoek (verkennende boringen) in sectie 4.  
 
In de zomer van 2011 is, na verlening van de omgevingsvergunning, onder andere in 
sectie 4 in het kader van groot onderhoud extra asfalt aangelegd langs de A28. Dit asfalt is 
tijdens onderhoudswerkzaamheden in gebruik als faseringsstrook en wordt na het WAB 
gebruikt als verbreding van de A28.  
 
Het vervolgonderzoek, dat voorafgaand aan de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd had 
moeten worden in sectie 4, is per abuis niet uitgevoerd. Over het gegeven dat het asfalt er 
al ligt en het bijzonder moeilijk is om alsnog uitvoering te geven aan archeologisch 
vervolgonderzoek is de gemeente begin 2012 door Rijkswaterstaat geïnformeerd.  
 
Ontwerp-wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht - Amersfoort 
De riolering in sectie 2 (tussen kilometer 4,9 en 5,2) is in de verstoorde laag aangelegd. 
Hierdoor is verkennend booronderzoek niet benodigd.  
 
Bureauonderzoek OWAB Rijksweg A28 Utrecht - Amersfoort 
In de eerste alinea onder dit kopje op pagina 15 van de zienswijze wordt verwezen naar 
tabel S2 op pagina 9. De Tabel S2 begint op pagina 10. Daarnaast wordt er geen 
sectienummer aangegeven. Hierdoor is het niet duidelijk welke tabel en sectie hier bedoeld 
wordt. Daarnaast geeft de benaming “lopende tekst” geen verwijzing naar een 
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paginanummer. Aannemende dat het hier sectie 4 betreft met een verwijzing naar tabel S1 
en de “lopende tekst” verwijst naar de kolom aanbevelingen van sectie 4 uit tabel S2, 
geeft dit de aanbeveling aan géén vervolgonderzoek uit te voeren in tabel S2 aangezien de 
geplande werkzaamheden niet dieper gaan dan één meter – huidig maaiveld. De tabel S1 
geeft voor hele sectie aan dat er wel vervolgonderzoek dient plaats te vinden indien er 
dieper dan één meter – huidig maaiveld wordt gegraven. 
 
Milieueffectrapport A28 Utrecht – Amersfoort 
Met de benaming dat de grond “duidelijk” is geroerd wordt bedoeld dat de toekomstige 
verbreding wordt gerealiseerd in een gegraven wegcunet. Dit betekend dat de 
grondverbetering (zandbed) al bij de aanleg van de A28 was gerealiseerd. 
 
Archeologische bodemonderzoeken worden uitgevoerd conform de vigerende 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 
 
Op pagina 171 staat vermeld dat gemeenten een archeologisch beleid hebben.  
 
Deelrapport Archeologie  
De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.2 is de vigerende versie. Dit heeft 
echter geen gevolgen voor de effectbeschrijving en geadviseerde maatregelen die zijn 
opgenomen in het deelrapport archeologie. De vervolgonderzoeken voor archeologie zijn in 
2012 uitgevoerd, voorafgaand aan de werkzaamheden voor groot onderhoud. Omdat deze 
maatregelen al hebben plaatsgevonden, maken deze niet langer onderdeel uit van het 
wegaanpassingsbesluit. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Notitie 
actualiteit MER, die bijlage 5 vormt bij de Toelichting van het WAB.  
 

21.   Luchtkwaliteit 

De Milieudienst heeft geen op- of aanmerkingen op het aangeleverde OWAB, MER en 
deelonderzoek luchtkwaliteit. De methodiek is juist, alleen is de toename van de uitstoot 
van stikstofdioxide en fijn stof wel een belangrijk aandachtspunt voor de gezondheid van 
de inwoners van Zeist. Dit is echter al eerder aangegeven. 
 

Antwoord 

Voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar de beantwoording die is opgenomen bij 
deelvraag 3.  
 

22.   Externe veiligheid 

De Milieudienst betreurt het dat Rijkswaterstaat op grond van formeel-juridische gronden 
de randvoorwaarden van het Basisnet Weg, zoals die zijn vastgelegd in de Eindrapportage 
Basisnet Weg (Arcadis, nr. 41223/EA1/001/000494/sfo, d.d. oktober 2009) niet heeft 
betrokken bij het opstellen van het OWAB, het MER en het deelrapport Externe Veiligheid. 
Vanuit anticipatie zou een toetsing aan de uitgangspunten van het Basisnet Weg waarde 
hebben toegevoegd aan de bevindingen van het deelrapport Externe Veiligheid. 
 
Beoordeling documenten 
 
Milieueffectrapport A28 Utrecht-Amersfoort 
Het onderdeel externe veiligheid in het MER (paragraaf 5.9) bestaat uit een samenvatting 
van en verwijzing naar het deelrapport Externe Veiligheid. Daarom is het MER akkoord 
bevonden door de Milieudienst met uitzondering van de hierna gemaakte opmerkingen 
over het deelrapport Externe Veiligheid. 
 
Ontwerp-wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-Amersfoort 
Het onderdeel externe veiligheid in het OWAB (paragraaf 5.4) bestaat uit een 
samenvatting van en verwijzing naar het deelrapport Externe Veiligheid. Daarom wordt het 
MER akkoord bevonden door de Milieudienst met uitzondering van de hierna gemaakte 
opmerkingen over het deelrapport Externe Veiligheid. 
 
Deelrapport Externe Veiligheid 
De in figuur 5.2 van paragraaf 5.2.2 (zie figuur 1) aangeduide ligging van het hoogste 
groepsrisico per km komt niet overeen met de ter beschikking staande gegevens. 
 
Volgens een eerdere risicoanalyse door AVIV ("Update externe veiligheid Rijksweg A28 
Utrecht-Amersfoort", nr. 05825, d.d. 9 augustus 2005) heeft het groepsrisico een hoogste 
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waarde van 0,93 maal OW bij kilometervak 4,0 tot 5,0 ter hoogte van het Herman Jordan 
Lyceum. Hierboven heeft de Milieudienst in rood de met dit rapport overeenkomende 
verwijzing aangegeven. In de volgende kilometervakken richting Amersfoort is het 
groepsrisico berekend op waarden kleiner dan 0,1 maal OW, met uitzondering van het 
kilometervak 8,0 tot 9,0 (ter hoogte van het Glaxo-kantoor nabij de afrit Den Dolder) 
waarvoor een waarde van 0,37 maal OW is berekend. 
 
De Milieudienst geeft aan dat in het AVIV-rapport een aanzienlijk beperkter 
aandachtsgebied voor de personendichtheid in de berekeningen is betrokken. Dit kan de 
onderlinge verschillen in de berekeningsresultaten van het AVIV-rapport en van het 
Deelrapport verklaren, evenals de locatie met het hoogste GR per kilometer. Het AVIV-
rapport vermeldt wel dat de berekeningen met REM-U zijn uitgevoerd, maar niet welke 
versie is gebruikt. Over dat laatste aspect kan AVIV zonder twijfel uitsluitsel geven. 
 
Bijlage F (Verantwoording groepsrisico)   
In paragraaf 2.9 bij het onderdeel Risicocommunicatie merkt de Milieudienst op dat de 
Veiligheidsregio Utrecht een centrale regiefunctie claimt voor  risicocommunicatie. Stap 3 
(bestuurlijke afwegingen): bij het laatste opsomteken wordt gesteld dat de afstand tot 
bebouwing minimaal 50 meter is. De Milieudienst merkt op dat dit niet het geval is in de 
onderstaande situatie (zie figuur 2). Naast de Vollenhovetunnel liggen een kantoorgebouw 
(#20) en een school (#21) op respectievelijk 19 en 24 meter afstand van de rechterrand 
van de geprojecteerde rechterrijstrook (de gebouwnummers verwijzen naar de 
objectenlijst in bijlage C van het Deelrapport). 
 
Omdat in het deelrapport het Basisnet Weg buiten beschouwing is gebleven, is ook geen 
aandacht gegeven aan het bij het Basisnet Weg geïntroduceerde plasbrand-
aandachtsgebied (PAG). Volgens het Basisnet Weg dient langs de A28 een PAG in acht 
genomen te worden. Het PAG is een zone van 30 meter vanaf de rechterrand van de 
rechterrijstrook. Hoewel ter plaatse van de Vollenhovetunnel sprake is van een verdiepte 
ligging van de A28, acht de Milieudienst de korte afstand tot genoemde objecten 
aanleiding om hier wel aandacht aan te geven. Ze adviseert om na te gaan of en welke 
gevolgen dit kan hebben voor de afwegingen in de verantwoording groepsrisico. 
 
Conclusies en advies 
Met uitzondering van de hiervoor genoemde punten stemt de Milieudienst in met de 
uitgangspunten en conclusies van het Deelrapport externe veiligheid en daarmee impliciet 
met het MER en het OWAB. De Milieudienst adviseert om de validiteit van de genoemde 
aandachtspunten te verifiëren en het Deelrapport indien nodig in overeenstemming 
daarmee aan te passen. 
 

Antwoord 

Over de opmerking dat de in figuur 5.2 van paragraaf 5.2.2 (zie figuur 1) aangeduide 
ligging van het hoogste groepsrisico per km in het deelrapport externe veiligheid van 2011 
niet overeenkomt met een eerdere risicoanalyse door AVIV ("Update externe veiligheid 
Rijksweg A28 Utrecht-Amersfoort", nr. 05825, d.d. 9 augustus 2005) is het volgende aan 
te geven. Zoals door inspreker zelf al wordt genoemd is in het AVIV-rapport een 
aanzienlijk beperkter aandachtsgebied voor de personendichtheid in de berekeningen 
betrokken. Daarnaast zijn in het AVIV rapport van 2005 oude tellingen van transporten 
van Vervoer Gevaarlijke Stoffen (VGS) over de weggedeelten van de A28 gebruikt en een 
eerdere versie (versie 1.1.1.7 of eerder) van het RBM II rekenmodel terwijl in het 
deelrapport Externe Veiligheid van 2011 recentere tellingen van 2006 zijn gebruikt en een 
recentere RBM II versie 1.3 (2008). Dit kan de onderlinge verschillen in de berekenings-
resultaten van het AVIV-rapport en van het deelrapport verklaren, evenals de locatie met 
het hoogste GR per kilometer.  
 
Bijlage F (Verantwoording groepsrisico)   
In paragraaf 2.9 bij het onderdeel Risicocommunicatie merkt de Milieudienst op dat de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een centrale regiefunctie claimt voor  risicocommunicatie. 
De door VRU gestelde aspecten zijn echter geen voorwaarden maar een advies op de 
groepsrisico verantwoording. Rijkswaterstaat kan onderbouwd afwijken van de wensen van 
de VRU. Rijkswaterstaat ziet voor de risicocommunicatie een coördinerende taak bij de 
gemeente. De risicocommunicatie kan in samenspraak met de omliggende gemeenten, 
Rijkswaterstaat en hulpdiensten opgepakt worden. De VRU kan een aanvraag bij de 
gemeente doen om de regiefunctie voor de risicocommunicatie op zich nemen. 
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Bij Stap 3 (bestuurlijke afwegingen): bij het laatste opsomteken wordt gesteld dat de 
afstand tot bebouwing minimaal 50 meter is. Het klopt dat dit niet correct is en dit wordt 
aangepast. Deze groepsrisico verantwoording staat geheel los van de berekeningen die 
zijn uitgevoerd voor het bepalen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De 
afstanden die gebruikt zijn in de berekeningen in  het deelrapport Externe Veiligheid voor 
de school (Herman Jordan Lyceum) en het  kantoorgebouw naast de Vollenhovetunnel 
komen overeen met de werkelijkheid. Voor het Herman Jordan Lyceum is een afstand 
tussen de rechterrand van de rechter rijstrook en het HJL van 17 meter aangehouden.  
 
In juli 2013 wordt het Besluit Transport Externe Veiligheid (BTEV) verwacht, waarbij voor 
het transport van gevaarlijke stoffen op de weg, over het water en op het spoor een 
Basisnet geïntroduceerd gaat worden. Het Basisnet definieert de wederzijds maximale 
groeiruimte voor vervoer gevaarlijke stoffen en voor ruimtelijke ontwikkelingen (van 
gemeenten). Het BTEV is echter alléén van toepassing op omgevingsbesluiten 
(bestemmingsplannen) en niet op infrastructuurbesluiten. Voor infrastructuurbesluiten zal 
het beleid nog apart uitgewerkt worden in een externe veiligheid beleidsregel, zodat de 
berekeningen in infrastructuurbesluiten vooralsnog ongewijzigd uitgevoerd worden 
conform de circulaire RNVGS . 
 
In het toekomstige Basisnet is er sprake van veiligheidszones en plasbrand-
aandachtsgebieden (PAG). Een veiligheidszone is een zone vanaf het midden van de weg 
gerekend, waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. Een PAG zone 
is een zone van 30 meter aanwezig gerekend vanaf de rechterrand van de rechterrijstrook. 
Wil de gemeente nieuwbouw in de PAG zone realiseren dan dient de gemeente een 
onderbouwing te geven van de keuze om in het PAG gebied te gaan bouwen. Het 
kantoorgebouw (#20) en een school (#21) ter plaatse van de Vollenhovetunnel zijn 
bestaande gebouwen waardoor in het kader van PAG hieraan geen aandacht aan hoeft te 
worden gegeven. 
 
De wegaanpassing A28 Utrecht-Amersfoort is reeds opgenomen in het toekomstige 
Basisnet Weg. In de “Eindrapportage Basisnet Weg, Bijlagenrapport, versie 1.0 van 
oktober 2009” worden de wegenprojecten weergegeven die zijn meegenomen bij het 
eindresultaat. De mogelijke effecten op het plasbrandaandachtsgebied (PAG) en de 
veiligheidszone en het groepsrisico zijn berekend. Het rapport geeft voor het A28 Utrecht-
Amersfoort traject een veiligheidszone van 13-16 m vanaf het midden van de weg en een 
aanwezigheid van de 30 m PAG zone. Het groepsrisico ligt grotendeels bij dit traject lager 
dan 0,1 keer de oriëntatie waarde (OW). Alleen bij het wegvak knooppunt Rijnsweerd- afrit 
3 Den Dolder ligt het groepsrisico tussen de 0,1 en 1 keer de OW ofwel het groeprisico 
blijft onder de oriëntatiewaarde.  
 

23.   Bodem 

Het onderdeel bodem is summier in de stukken van het OWAB beschreven en bijgevoegde 
stukken zijn achterhaald.  
 
Voor de grootschalige reconstructie A27/ A28 is een protocol ("Onderzoeksplan 
bodemverontreiniging (kenmerk UTI-79321-651711)" (Combinatie De Utrechtse Tulp, 
referentie: TULP-A27A28-PL-PL-0024, 11 januari 2011, versie 8) opgesteld waarin 
afspraken (o.a. afstemming) zijn vastgelegd tussen Rijkswaterstaat en de betrokken 
overheden over de regelgeving en de werkwijze die gevolgd zal worden bij de 
vergunningverlening en handhaving van de milieuwetten bij de reconstructie. 
 
Ter plaatse van de grootschalige reconstructie A28 zijn ook al bodemonderzoeken 
uitgevoerd, te weten: 

• Zijbermen A28 Zuid (hmp 0,0 - hmp 16,3 v.v.).Indicatief bermonderzoek (Certicon 
Kwaliteitskeuringen B.V., projectnummer: P2010-1340 / A28 zuid - versie 1, 23 
augustus 2010) 

• Zijbermen A28 Noord (hmp 16,3 - knooppunt Hoevelaken). Indicatief 
bermonderzoek (Certicon Kwaliteitskeuringen B.V., projectnummer: P2010-1340 / 
A28 Noord - versie 1, januari 2011) 

• Evaluatieverslag grondsanering A28 ter hoogte van km 3,20 te Zeist (Certicon 
Kwaliteitskeuringen B.V., kenmerk: UP/GMI/P2010-2284, 10 november 2010) 
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Gezien de omvang en uitvoeringsplanning van de reconstructiewerkzaamheden is niet de 
bodem van het gehele tracé onderzocht. Onderzoek is niet altijd mogelijk, omdat 
bijvoorbeeld de weg afgezet moet worden. De resterende wegberm-onderzoeken worden 
dan ook uitgevoerd wanneer de planning en uitvoering dat toelaat. 
 
Uit de resultaten van de reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat sterk verhoogde 
gehalten zware metalen, polychloorbifenylen (PCB's) en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK's) zijn aangetoond. Het betreft verontreinigingen die gerelateerd 
zijn aan het gebruik als rijksweg voor wegvervoer, vermoedelijk ontstaan door de 
jarenlange depositie van uitlaatgassen en slijtagedelen, afkomstig van voertuigen, door 
bijmengingen van bodemvreemd materiaal of onderhoud van de weg of wegbermen. Er is 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor de sanering van de 
verontreinigingen is een raamsaneringsplan ingediend bij de provincie Utrecht. Het 
raamsaneringsplan is op 5 januari 2011 door de provincie goedgekeurd via een 
beschikking (nummer: 80890247). 
 
Gedurende de uitvoering kunnen onverwachte bodemverontreinigingen worden 
aangetroffen. Buiten het geval vallen alle (potentieel) mobiele verontreinigingen en andere 
parameters die niet gerelateerd kunnen worden aan het gebruik als autosnelweg (run-off). 
Indien er sprake is van een dergelijke (mobiele) verontreiniging en in het geval van 
calamiteiten is het reguliere (Wbb) regime van toepassing en dient een aparte procedure 
te worden gevolgd. 
 
In het "Onderzoeksplan bodemverontreiniging (kenmerk UTI-79321-651711)" is niet 
overal melding gemaakt van de juiste terugsaneerwaarde voor het Wbb gedeelte. Als 
terugsaneerwaarde dient te worden gehanteerd de maximale waarden kwaliteitsklasse 
Industrie en de emissietoetswaarden / maximale emissiewaarden beschreven in bijlage B 
van de Regeling Bodemkwaliteit en artikel 63, lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit. Indien 
niet aan deze terugsaneerwaarde wordt voldaan, kan geen vrij grondverzet plaatsvinden 
binnen een strook van 10 meter uit de kant van de bestaande verharding. 
 
 
Beoordeling documenten 
 
Milieueffectrapport A28 Utrecht-Amersfoort 
Hoofdstuk 7 'Bodem en water' is erg summier wat betreft bodemverontreinigingen. Ook 
wordt geen uitspraak gedaan hoe met grondstromen wordt omgegaan. 
 
Ontwerp-wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht-Amersfoort 
In paragraaf 5.6.1 wordt de huidige verontreinigingsituatie van de bodem beschreven. De 
huidige situatie is verouderd. 
 
Deelrapport Bodem en Water 
In paragraaf 5.6.1 wordt de huidige verontreinigingsituatie van de bodem beschreven. De 
huidige situatie is verouderd. 
 
Historisch bodemonderzoek 
De Milieudienst heeft de volgende opmerkingen op het historisch bodemonderzoek: 
• Op pagina 11 wordt vermeld dat indien niet bekend is waar de sloot mee is gedempt, dat 
de demping dan niet als risicolocatie aangemerkt. Indien niet bekend is waar de sloot mee 
is gedempt, wordt de demping als verdachte locatie beschouwd. De demping kan namelijk 
uitgevoerd zijn met bodemvreemd materiaal. 
• Op pagina 15 wordt vermeld dat op 30 juni 2009 Rijkswaterstaat, SBNS en Prorail het 
verzoek aan gemeenten hebben gedaan om een bodemfunctiekaart op te stellen waarbij 
de (spoor)wegconstructies inclusief bermen ingedeeld worden in de functie "industrie". 
Voor de gemeente Zeist geldt dat de A28 inclusief bermen ligt binnen de 
bodemfunctieklassen 'landbouw / natuur' en 'wonen'. 
• Op pagina 16 wordt als datum van de Bodemkwaliteitskaart van Zeist november 2005 
vermeld. Dit is niet correct. De datum is februari 2007. 
• Op pagina 17 wordt vermeld dat de A28 is aangelegd in het gebied dat op de 
bodemkwaliteitskaart valt onder de zone "voor 1940 bebouwd gebied". Dit moet "na 1940 
bebouwd gebied" zijn. Grond uit de wegbermen kan alleen elders als wegbermgrond 
worden toegepast. Wel moet bij grondverzet erop gelet worden dat de grond geen 
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vreemde geuren of kleuren bevat en dat ook bij wegbermen wordt voldaan aan het stand 
still principe voor bodemvreemd materiaal. 
• Op pagina 19 wordt vermeld dat van de kwaliteit van de grond direct langs de A28 nog 
weinig informatie beschikbaar is. Dit is onjuist. De volgende bodemonderzoeken zijn 
uitgevoerd: 

1) Zijbermen A28 Zuid (hmp 0,0 - hmp 16,3 v.v.). Indicatief bermonderzoek 
(Certicon Kwaliteitskeuringen B.V., projectnummer: P2010-1340 / A28 zuid - 
versie 1, 23 augustus 2010) 

2) Zijbermen A28 Noord (hmp 16,3 - knooppunt Hoevelaken). Indicatief 
bermonderzoek (Certicon Kwaliteitskeuringen B.V., projectnummer: P2010-1340 / 
A28 Noord - versie 1, januari 2011) 

3) Evaluatieverslag grondsanering A28 ter hoogte van km 3,20 te Zeist (Certicon 
Kwaliteitskeuringen B.V., kenmerk: UP/G:MI/P2010-2284, 10 november 2010) 

• Historisch Onderzoek Rijkswaterstaat Project OWAB : MER A28 nr 114 'Amersfoortseweg 
56 Huis ter Heide UT Gemeente Zeist': In en na 2007 zijn ook nog bodemonderzoeken 
uitgevoerd. Tevens heeft in 2010 nog een (deel) sanering plaatsgevonden. 
 
Beschikking Provincie Utrecht 
Deze beschikking (vaststellen ernst en spoedeisendheid en instemmen raam-saneringsplan 
reconstructie A27A28 te Zeist, code UT0355/00403 van 23 september 2010) heeft geen 
kenmerk. Bovendien ontbreekt het logo van de provincie en de verzonden stempel. De 
bijgevoegde beschikking betreft waarschijnlijk een eerdere conceptversie. De definitieve 
beschikking vaststellen ernst en spoedeisendheid en instemmen raamsaneringsplan 
reconstructie A27-A28 te Zeist, code UT0355/00403, heeft als datum 5 januari 2011, 
kenmerk: 80890247, verzonden 10 januari 2010 (moet 2011 zijn). 
 
Conclusies en advies 
De kwaliteit van de bodem levert geen belemmering voor de verbreding van de A28 mits 
de sanering van de verontreinigingen is afgerond. 
 
Voor de grootschalige reconstructie A27/ A28 is een protocol ("Onderzoeksplan 
bodemverontreiniging (kenmerk UTI-79321-651711)" (Combinatie De Utrechtse Tulp, 
referentie: TULP A27A28-PL-PL-0024, 11 januari 2011, versie 8) opgesteld waarin 
afspraken (o.a. afstemming) zijn vastgelegd tussen Rijkswaterstaat en de betrokken 
overheden over de regelgeving en de werkwijze die gevolgd zal worden bij de 
vergunningverlening en handhaving van de milieuwetten bij de reconstructie. 
 
Gezien de omvang en uitvoeringsplanning van de reconstructiewerkzaamheden is niet de 
bodem van het gehele tracé onderzocht. Onderzoek is niet altijd mogelijk omdat 
bijvoorbeeld de weg afgezet moet worden. 
 
Door Combinatie De Utrechtse Tulp is aangegeven dat de resterende wegberm-
onderzoeken worden uitgevoerd wanneer dat qua planning en uitvoering mogelijk is. Er is 
geen vrij grondverzet mogelijk binnen een strook van 10 meter uit de kant van de 
bestaande verharding, indien niet wordt voldaan aan de terugsaneerwaarde (de maximale 
waarden kwaliteitsklasse Industrie en de emissietoetswaarden/maximale emissiewaarden). 
 
Geadviseerd wordt om de voorgaande opmerkingen (zie 'algemene opmerkingen' en 
'specifieke opmerkingen') te verwerken in het OWAB en het bijbehorende MER en 
deelrapporten Bodem. Ook dienen de grondstromen inzichtelijk te worden gemaakt door 
het opstellen van een grondstromenplan. 
 

Antwoord 

De deelrapporten bodem maken onderdeel uit van het MER, en zijn als bijlage bij de 
Toelichting op het WAB gevoegd. De deelrapporten en het MER zijn niet aangepast, omdat 
de bodemonderzoeken en waar nodig sanering al grotendeels hebben plaatsgevonden om 
de werkzaamheden voor groot onderhoud uit te kunnen voeren. Zie hiervoor ook de Notitie 
actualiteit MER.  
 
De omgang met bodemverontreinigingen die gerelateerd kunnen worden aan het gebruik 
van de rijksweg, zijn geregeld in het Raamsaneringsplan A27/A28 (Provinciaal 
beschikkingnummer: 80890247)  
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Voor de onverwachte bodemverontreinigingen die niet gerelateerd kunnen worden aan het 
gebruik als rijksweg is het reguliere WBB regiem van toepassing en wordt een aparte 
procedure gevolgd. 
 
In het "Onderzoeksplan bodemverontreiniging (kenmerk UTI-79321-651711)" wordt als 
terugsaneerwaarde gehanteerd de maximale waarden kwaliteitsklasse Industrie en de 
emissietoetswaarden / maximale emissiewaarden zoals beschreven in bijlage B van de 
Regeling Bodemkwaliteit en artikel 63, lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit.    
 
Milieueffectrapportage (MER)Rijksweg A28 Utrecht – Amersfoort 
De omgang met grondstromen staat beschreven In het "Onderzoeksplan 
bodemverontreiniging (kenmerk UTI-79321-651711)" 
 
Beschikking Provincie Utrecht 
De definitieve beschikking vaststellen ernst en spoedeisendheid en instemmen 
raamsaneringsplan reconstructie A27-A28 te Zeist, code UT0335/00403 is verleend door 
Provincie Utrecht. Zoals hierboven is beschreven worden de deelrapporten bij het MER niet 
aangepast.  
 
24.  Water 

De Milieudienst heeft geen op- of aanmerkingen op de aangeleverde stukken. Wel 
adviseert de Milieudienst om het advies van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(zie deelrapport waterhuishoudkundig plan) uit te voeren. 
 
Antwoord 

Het wateradvies van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is meegenomen in 
het ontwerp en de watermaatregelen zijn uitgevoerd conform de watervergunning. 
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Zienswijze 213, ingediend door: 

 
 
Stichting Milieuzorg Zeist e.o.  
p/a  Kometenlaan 70 
3721 JV  Bilthoven 
 
 
1.  Door A28 verkeersstagnatie in knooppunt Hoevelaken 

Inspreker geeft aan dat de verbreding van de A28 deel uitmaakt van het Samenwerkings-
programma Verder waarvan de Pakketstudie Driehoek A1/A27/A28 en de Pakketstudie 
Ring Utrecht deel uitmaken. Het OTB A27/A1 inmiddels ter inzage gelegen en nu is het 
OWAB A28 aan de beurt. Bij het knooppunt Hoevelaken, dat feitelijk de Pakketstudie 
Driehoek voltooit, vindt een uitwerking van de voorkeursvariant plaats omdat de variant 
die uiteindelijk de voorkeur had, niet blijkt te passen binnen het beschikbare budget. 
 
Gezien de positie die de A28 als schakel in het verkeerswegennet inneemt tussen de Ring 
Utrecht en het knooppunt Hoevelaken, had het volgens inspreker voor de hand gelegen 
dat eerst een oplossing voor het knooppunt Hoevelaken was gezocht en dan gekeken was 
wat één en ander voor de A28 betekent. Nu al blijkt uit de verkeersberekeningen die voor 
de A28-verbreding zijn uitgevoerd dat de verkeersdoorstroming met name in de richting 
van Amersfoort uiteindelijk tot stagnatie zal leiden, aangezien knooppunt Hoevelaken niet 
op die grotere verkeersstroom is berekend. De maatregelen zoals deze voor het 
trajectgedeelte Leusden-Zuid en het knooppunt Hoevelaken zijn voorgenomen worden nu 
al als tijdelijk aangemerkt. Dit zal uiteindelijk tot kapitaalverlies aanleiding geven.  
 
Antwoord  

In de bijlage van de Spoedwet wegverbreding, onder A, staat precies beschreven op welke 
projecten deze van toepassing is en welke maatregelen daarbij aan de orde zijn. In de 
Spoedwet is ervoor gekozen om op het tracé Utrecht – Leusden –Zuid uit te breiden met 
een extra rijstrook in beide richtingen. Tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken moet op korte 
termijn de filedruk verminderen door een tijdelijke maatregel te realiseren. Deze ingreep 
betreft een uitbreiding van 2x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken met plusstroken. Daarnaast 
worden op dit traject weefstroken aangelegd. Ook wordt in knooppunt Hoevelaken de 
verbindingsboog naar de A1 richting Apeldoorn voorzien van een extra rijstrook. 
 
De plusstroken betreffen een tijdelijke maatregel aangezien reeds duidelijk is dat de 
realisatie van plusstroken op dit tracé voor de lange termijn geen toekomstvaste oplossing 
biedt. Fileproblemen op de A28 worden deels veroorzaakt door vertraging in het 
knooppunt Hoevelaken. Een toekomstvaste oplossing op dit tracé is dus mede afhankelijk 
van de vormgeving van knooppunt Hoevelaken. Dit wordt onderzocht in de separate 
planstudie knooppunt Hoevelaken. Het tracé Leusden Zuid – Hoevelaken en andere wegen 
die samenkomen in het knooppunt zijn ook opgenomen in de lange termijn planstudie 
knooppunt Hoevelaken. Naar verwachting verschijnt het Ontwerp-Tracébesluit knooppunt 
Hoevelaken in 2015 en daarna het Tracébesluit in 2016. De realisatie van de lange termijn 
maatregelen aan het knooppunt Hoevelaken is voorzien vanaf circa 2017 tot 2020. 
 
2.  Omgevingsvergunning Zeist voor groot onderhoud A28 

Door het verlenen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van faseringsstroken 
voor het noodzakelijk groot onderhoud wordt op het OWAB vooruit gelopen. De 
omgevingsvergunning heeft vertraging opgelopen en het OWAB/MER A28 is eerder ter 
inzage gelegd dan de omgevingsvergunning. Inspreker vraagt zich af of het toch niet beter 
is de vergunning alsnog op te laten gaan in het OWAB/MER hetgeen ook een zorgvuldiger 
toetsing mogelijk maakt. 
 
Antwoord 

De omgevingsvergunning is in mei 2011 definitief verleend door de gemeente Zeist en is 
ook onherroepelijk. Dit maakt het mogelijk dat de aannemer aan het werk is op de A28 ten 
behoeve van het groot onderhoud.  
 
3.  MER zonder meest milieuvriendelijk alternatief. Beschermde soorten in taluds. 

Wildviaduct Oostbroek. 

Er is in het MER geen meest milieuvriendelijk alternatief opgesteld. Inspreker betreurt dit 
aangezien er juist daardoor kan worden gekeken wat eventueel milieuvriendelijke 
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alternatieven zijn. Inspreker is wel verheugd dat er in het MER (hoofdstuk 6.2) een 
overzicht wordt gegeven van een aantal mogelijke bovenwettelijke mitigerende 
maatregelen. Ook al zullen deze naar verwachting niet worden uitgevoerd. 
Inspreker heeft al eerder in haar zienswijze op de startnotitie A28 van september 2008 
gevraagd om aandacht voor de effecten van de verbreding op de aanwezige waarden van 
landschap en natuur. Zij heeft gewezen op de betekenis van de bermen/taluds van de A28 
voor beschermde soorten zoals de zandhagedis en de hazelworm, evenals op de 
(landschaps)ecologische betekenis van het wildviaduct onder de A28 nabij Oostbroek. 
 
Antwoord 

Door de komst van de Versnellingswet is in 2009 de Spoedwet op onderdelen gewijzigd en 
het A28-project valt onder deze gewijzigde Spoedwet. Een van de gevolgen is dat er in het 
MER geen meest milieuvriendelijk alternatief meer dient te worden opgesteld. Dit is in de 
toelichting van het OWAB (paragraaf 1.4) en in het MER (paragraaf 1.2) uitgelegd.  
Op de onderdelen beschermde soorten en het wildviaduct Oostbroek wordt in de 
onderstaande deelvragen ingegaan. Hier wordt naar verwezen.  
 
4.   Uitwerken maatregelen verkeer voor de gehele Driehoek 

Het sterk terugdringen van het verkeer op de Ring Utrecht moet volgens inspreker ook van 
betekenis worden geacht voor de verkeersdruk op de A28. Zeker ook omdat de 
voorgestelde maatregelen van het alternatief Kracht van Utrecht 2.0 (NMU/Vrienden van 
Amelisweerd) zich niet alleen op de stad Utrecht richt, maar op het gehele stadsgewest 
Utrecht, dus ook op o.a. Zeist. Verder ziet inspreker graag dat maatregelen zoals deze nu 
in de Kracht van Utrecht worden voorgesteld, tevens voor de gehele Driehoek Utrecht-
Hilversum-Amersfoort nader zouden worden uitgewerkt. Dit aangezien er duidelijke 
mobiliteitsrelaties tussen de conglomeraties bestaan, en het echt inzetten op alternatieven 
ook uiteindelijk op de A27, de A1 en de A28 tot een reductie van het voertuigverliesuren 
zal (kunnen) leiden. 
 
Antwoord 

De scope van het A28-project begint buiten het centrale stadsgebied van Utrecht, namelijk 
net achter knooppunt Rijnsweerd en loopt door tot en met de rechtsaffer in het knooppunt 
Hoevelaken richting de A1. Verder is het voorkeursalternatief voor de A28 al bekend omdat 
dat wettelijk bepaald is door de opname als project 14 d en 14 e in de bijlage A van de 
Spoedwet. De wens om een alternatief uit het separate project Ring Utrecht ook te gaan 
betrekken in het A28-project is niet haalbaar. Met betrekking tot het alternatief Kracht van 
Utrecht wordt verwezen naar de Ring-planstudie.  
 
5.  Geluid 

Het MER geeft aan dat er naar verwachting weliswaar door toename van het aantal auto’s 
een toename van geluid is te verwachten, maar dat deze door het plaatsen van (extra) 
geluidschermen en het toepassen van dubbellaags ZOAB grotendeels kan worden 
gecompenseerd. Voor een relatief groot aantal geluidgevoelige bestemmingen worden 
hogere waarden vastgesteld. Dat speelt o.a. bij de flats van Vollenhove (cluster 9), Huis 
ter Heide (cluster 10), het Vrijheidsplein (cluster 11) en het Handelscentrum (cluster 13). 
Inspreker vindt dat heroverwogen zou moeten worden of het verplaatsen/verlengen van 
bestaande geluidsschermen hier toch niet zinvol is voor de aanpak van geluidshinder. 
 
Antwoord 
Er is een landelijk criterium om de doelmatigheid van maatregelen te bepalen. In dit 
doelmatigheidscriterium wordt aangegeven op welke manier maatregelen moeten worden 
onderzocht en wanneer deze kosteneffectief zijn. Er wordt gekeken naar het aantal dB's 
dat gereduceerd wordt en naar de kosten van de maatregelen. Dit wordt tegen elkaar 
afgewogen en zo ontstaat een uiteindelijk maatregelpakket of indien maatregelen niet 
(geheel) doelmatig zijn, een lijst met woningen waar een hogere waarde voor wordt 
vastgesteld. In het akoestisch rapport van het (O)WAB wordt gebruik gemaakt van dit 
landelijke criterium. De maatregelen die zijn bepaald volgen uit het doelmatigheids-
criterium. De maatregelen zijn juist bekeken en worden niet opnieuw overwogen. 
 

 

6.  Luchtkwaliteit 

Inspreker stelt dat bij luchtkwaliteit in de projectsituatie ten opzichte van de 
referentiesituatie in 2020 een toename is te verwachten van de totale emissie van zowel 
NOx als PM10, maar de emissies zowel in de projectsituatie als de referentiesituatie in 
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2020 wel lager zijn dan in de huidige situatie omdat de voertuigen door Europese normen 
steeds schoner worden. Daardoor wordt ook voldaan aan de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer zowel wat betreft de A28 als langs (toevoerende) binnenstedelijke wegen      
(MER-deelrapport lucht, hoofdstuk 7 Conclusie).  
Inspreker tekent aan dat de vastgestelde grenswaarden voor NOx en fijn stof onvoldoende 
rekening houden met de gezondheidseffecten op de mens. Inspreker pleit voor extra 
maatregelen bij het Jordan Lyceum en de Vollenhove-flats. Behalve aan het verhogen van 
de bestaande schermen/luifel, die reeds in het OWAB zijn opgenomen, denkt inspreker aan 
het plaatsen van (groene) schermen die fijn stof  absorberen en het verlagen van de 
maximumsnelheid van 100 naar 80 km. Inspreker stelt voor om te kijken naar recente 
innovaties, zoals het deels overkoepelen van de A28 volgens het concept van de Duurzame 
weg (Movares, 2007). De situatie ter hoogte van de luifel lijkt inspreker geschikt als pilot. 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide.  
 

Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet vereist om maatregelen voor verbetering 
van de luchtkwaliteit, zoals een aanpassing van de snelheidslimiet of een overkoepeling, 
op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
De inspreker noemt als maatregel ook het plaatsen van (groene) schermen die fijn stof 
absorberen. In het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit is voor verschillende 
type schermen onderzocht wat het effect is op de luchtkwaliteit. Daarbij zijn ook metingen 
uitgevoerd bij innovatieve (groene) schermen die fijn stof kunnen afvangen (‘absorberen’). 
De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het ‘Toepassingsadvies Schermen, 
het advies t.a.v. de toepassing van (geluids)schermen ter verbetering van de luchtkwaliteit 
langs snelwegen’, rapportnr. IPL-1b. Hieruit volgt dat schermen een positief effect hebben 
op de luchtkwaliteit. Voor innovatieve (groene) schermen is geen significante verbetering 
van het effect op de luchtkwaliteit waargenomen ten opzichte van een vlak scherm. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Ook op de locatie van het Montessori 
Lyceum Herman Jordan in Zeist. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, 
met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige 
situatie. Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
Er is geen algemene regelgeving voor gezondheid die relevant is voor het (O)WAB A28. 
Binnen het (O)WAB vindt voor luchtkwaliteit alleen toetsing plaats aan de wettelijke 
grenswaarden. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is een 
effectieve wijze om gezondheid van mensen en leefbaarheid van gebieden te beschermen. 
Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al meegenomen, zodat 
effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden voorkomen.  
 
7.   Natuur: geen volwaardige compensatie EHS 

Stichting Milieuzorg Zeist leidt uit het deelrapport Natuur af dat er door de A28-verbreding 
ongeveer 6,5 hectare EHS verloren gaat. Het gaat voornamelijk om het verlies van langs 
de A28 voorkomende bermen. De Stichting gaat er vanuit dat daarbij ook de ruimte voor 
de te plaatsen nieuwe geluidsschermen is meegenomen. De ervaring leert dat ook daarbij 
aanwezige natuurwaarden verloren kunnen gaan. De bermen (ook de taluds) van de A28 
vormen een belangrijke biotoop voor diverse soorten, o.a. van de (strikt) beschermde 
zandhagedis die er zijn ei-afzettingsplekken en fourageergebied heeft. Men wil het verlies 
aan EHS (inclusief de kwaliteitstoeslag van 30%, totaal 8,5 hectare), samen met de 2 ha 
die verloren gaat door de verbreding va de A27 in ieder geval deels compenseren bij de 
Eem ter hoogte van de A1 (zie hoofdstuk 8 deelrapport Natuur).  
 
De stichting vraagt zich af, met name gezien het type biotoop dat verloren gaat en het 
biotoop dat daar in het geval van de compensatie bij de Eem voor terugkomt (deelrapport 
natuur, tabel 8.11), hoe belangrijk de aanleg van de stapste(n)en voor het ecologisch 
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functioneren van de ecologische verbinding/natuur langs de Eem moet worden geacht, óf 
het hier om een volwaardige compensatie gaat. Overeenkomstig de criteria uit Streekplan 
Utrecht, de Handleiding bestemmingsplannen en de PRV 2009, zoals het “nabijheids-
beginsel” en “standstill-beginsel”, gaat de stichting ervan uit dat dat niet het geval is.  
 
Antwoord 

Voor EHS compensatie van het project A28 is samengewerkt met het project A27/A1. Door 
deze samenwerking ontstaat een grotere compensatie-opgave. Daarnaast is rekening 
gehouden met toekomstige projecten langs rijkswegen in de directe omgeving. Met name 
met de planstudie knooppunt Hoevelaken is rekening gehouden. Zo wordt voorkomen dat 
compensatieterreinen op korte of middellange termijn wederom aangetast worden. 
Hierdoor is gezocht naar gebieden die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
versterken en realiseren van de EHS. Het nabijheidsbeginsel is hierdoor in overleg met het 
bevoegd gezag, de provincie Utrecht, minder nadrukkelijk meegenomen in het 
compensatieplan. Het “standstill-beginsel” is vooral uitgewerkt door een biotoop-
verbeterende maatregel voor de zandhagedis in de taluds van de A28 op te nemen in het 
besluit. Bovenstaande betekent dat aan alle vereisten van de provincie ten aanzien van de 
EHS compensatie wordt voldaan. In het deelrapport Natuur bij het MER en in de Notitie 
Natuur bij het Wegaanpassingsbesluit wordt bij beide in paragraaf 8.4 hierop ingegaan. 
 

8.  Dassentunnels, onderdoorgangen en het wildviaduct Oostbroek 

Inspreker wijst erop dat door de A28-verbreding twee dassentunnels hun functie kunnen 
verliezen. Een aantal van de huidige doorgangen (Valleikanaal, Heiligenbergerbeek, 
Barneveldse Beek) moet worden verbreed, dit gaat ten koste van de functionaliteit van de 
passages. Door de dassentunnels alsnog te verlengen kunnen de negatieve effecten 
worden gemitigeerd.  
 
Het Wildviaduct Oostbroek vormt een cruciale schakel in de ecologische verbinding tussen 
het Vechtplassengebied/Noorderpark en het Kromme Rijngebied. Dit viaduct hoeft voor de 
A28-verbreding niet te worden verbreed. Dat is gunstig, maar de stichting vraagt zich af of 
er door de verbreding wel ruimte genoeg vrij blijft voor een eventuele tram/HOV tussen de 
Uithof en Zeist, waarvan één van de mogelijke tracés over het wildviaduct zou gaan. 
Verder zal de verbreding van de A28 leiden tot meer verstoring door licht en geluid. De 
stichting vraagt zich af of daarvoor meer specifieke mitigerende maatregelen gewenst zijn.  
 

Antwoord  

De dassentunnels worden verlengd. Hierdoor zijn de negatieve effecten gemitigeerd. Uit 
inventarisatiegegevens blijkt dat de Heiligenbergerbeek, het Valleikanaal en de 
Barneveldse beek door slechts een beperkt aantal diersoorten wordt gebruikt als 
verbindingszone. Alle drie de beken zijn belangrijk voor enkele vleermuissoorten. De 
kwaliteit van de onderdoorgangen wordt voor deze zoogdieren niet aangetast. Voor 
overige diersoorten gaat de functionaliteit door het langer worden van de onderdoorgang 
achteruit. 
 
Het Wildviaduct Oostbroek hoeft niet te worden verbreed. Of een eventuele tram/HOV 
tussen de Uithof en Zeist nog past op het kunstwerk vormt geen onderdeel van dit besluit. 
Op het moment dat besloten wordt voor een dergelijke type OV-verbinding zal daartoe een 
studie worden verricht.  
 
In de oorspronkelijke situatie wordt de A28 ter plaatse van het wildviaduct verlicht met 
een zogenaamde lijnverlichting met lagedruk natrium lampen. Deze wordt / zijn vervangen 
door hogedruk natrium lampen op lichtmasten. De lichtpunthoogte is verhoogd. De nieuwe 
type armaturen zijn veel beter te richten dan de oude. Hierdoor zal de daadwerkelijke 
hoeveelheid licht op de berm minder zijn. Het schakelregime waarin de verlichting, 
behoudens bijzondere omstandigheden ‘s nachts is uitgeschakeld, blijft ongewijzigd. 
De geluidbelasting ter hoogte van het wildviaduct neemt af in de projectsituatie in 2023 
ten opzichte van de autonome situatie in datzelfde jaar. Dit gebeurt als gevolg van het 
aanbrengen van tweelaags ZOAB ter hoogte van het kunstwerk. Aanvullende maatregelen 
zijn derhalve niet nodig. 
 
9.  Zandhagedis, hazelworm, modderkruiper. 

Uit de Inventarisatiekaarten van het deelrapport natuur komen in en nabij het plangebied 
een aantal beschermde soorten voor (zie ook tabel 4.3). Het gaat om de zandhagedis 
waarvoor de bermen en taluds van de A28 een belangrijk leefgebied vormen. De 
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hazelworm zou alleen aan beide kanten van de A28 bij km 15.2 en 15.3 voorkomen. De 
stichting wijst erop dat de hazelworm op basis van inventarisaties met vangplaten ook 
vaak is waargenomen op de locatie Sterrenburg (zie Inventarisatierapport Sterrenburg, 
NWC 2004). Deze kan, naar verwachting van de stichting, dus op de taluds van de A28 
niet geheel worden uitgesloten. Zie het rapport “geluidsscherm Sterrenberg EHS-toetsing, 
Arcadis 2009)”. Met Abrona/Volker-Wessels is overeengekomen dat aan de onderzijde van 
de nieuwe geplaatste geluidsschermen men openingen voor de zandhagedis en de 
hazelworm zou openlaten. Helaas heeft men daar geen gevolg aan gegeven.  
 
Volgens de stichting kan ook door gegeven inventarisaties het voorkomen van de kleine 
modderkruiper in de bermsloten van de A28 nabij Zeist West niet geheel worden 
uitgesloten, ook al is deze tijdens uitgevoerde inventarisaties niet aangetroffen.  
 
Volgens jurisprudentie is voor soorten van de Habitatrichtlijn geen Ontheffing FFW meer 
mogelijk als het om ruimtelijke ingrepen gaat. Wat de in/nabij de A28 aangetroffen 
beschermde soorten betreft gaat het om de zandhagedis en vleermuizen. De stichting 
verwacht voor de zandhagedis dat door de verbreding van de A28 het verlies van bermen 
de overeenkomstig de FFW vereiste “gunstige staat van instandhouding” in gevaar zal 
worden gebracht. Dit omdat deze soort de bermen als ei-afzettingsplek en als 
foerageergebied gebruikt.  
 
Volgens het deelrapport natuur wordt het verlies aan biotoop van de zandhagedis alleen in 
kwalitatieve zin gemitigeerd, met name door het creëren in de taluds tussen Den Dolder 
en Maarn van open zandplekken voor o.a. eiafzetting. Mogelijk ook door een beter 
ecologisch beheer (op basis van een beheersplan) van de taluds van de A28. De stichting 
ziet dat eerder als een beheersmaatregel die tegemoet komt aan het achterstallig beheer 
dan als mitigerende maatregel.  
 
Weliswaar zijn bepaalde bermgedeelten door successie minder geschikt geworden voor de 
zandhagedis, maar dat komt ook door de eutrofiering van de bermen/taluds die optreedt 
vanwege het wegverkeer (denk aan veel bramen). Daarom meent de stichting, dat er dan 
ter plaatse naar daadwerkelijke compenserende maatregelen was gekeken, dus naar 
plekken waar door functieverandering (van rood naar groen) in nabijheid van de taluds 
van de A28 geheel nieuwe biotopen voor zandhagedis kunnen worden gecreëerd. De 
stichting wenst dat er bij het beheer struiken, waaronder bramen, blijven bestaan omdat 
deze juist weer een geschikt biotoop voor hazelwormen zijn.  
 
Antwoord 

Uit het MER A28 Utrecht- Amersfoort, Deelrapport Natuur, pag. 84-85 blijkt dat de delen 
van het traject een verschillende betekenis hebben voor de zandhagedis. Zoals te zien is in 
de tabel op pagina 85 varieert dit van geen tot optimale betekenis. Over grote lengte 
hebben de bermen en taluds een suboptimale betekenis. Deze trajecten bestaan zowel uit 
de bermen als het naastgelegen talud. Voor wat betreft het suboptimale gebied (7,0 – 
12,0) geldt dat uit het deelrapport blijkt dat deze bermstrook grazig is en daardoor minder 
van betekenis voor de zandhagedis. De gemeente merkt hierbij op dat dit gebied 
uitsluitend een mogelijk geringe betekenis zou kunnen hebben als foerageergebied maar 
niet als ei-afzettingsgebied/ leefgebied, gelet op het grazige karaker van dit gebied.  
 
Over het optimale gebied vermeldt het deelrapport dat zich hier zandplekken zouden 
bevinden die mogelijk een rol spelen bij de voortplanting maar dat over de exacte ligging 
van de ei-afzetplekken geen gegevens bekend zijn. Uit eerder onderzoek in 2006 bleek 
echter al wel dat de zandhagedis op dit deel van het traject met name in het oplopende 
talud naast de berm voorkomt en aldaar rust- en verblijfplaatsen heeft maar niet in de 
berm zelf. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat in de berm ei-afzetting zou voorkomen. Dit 
is bevestigd bij werkzaamheden eind september 2010 waarbij de berm conform de 
geldende protocollen van het ministerie van EL&I buiten de kwetsbare periode maar in de 
actieve periode van de zandhagedis vrij is gemaakt van de zandhagedis. Ook bij deze 
werkzaamheden bleek dat de zandhagedissen in grote getale voorkwamen in het 
naastgelegen talud, welk talud veeleer een kerngebied vormt voor de populatie. Ter 
plaatse van de naastgelegen berm zijn slechts enkele zandhagedissen weggevangen. De 
berm heeft dan ook geen betekenis voor de zandhagedis. Van vernietiging van een 
kerngebied, vaste rust-of verblijfplaats of ei-afzettingsgebied is dan ook geen sprake.  
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Naar aanleiding van de zienswijze heeft er nog een aanvullend onderzoek door een ecoloog 
plaatsgevonden op 13 mei 2011, die het gebied langs de A28 in Zeist heeft onderzocht op 
de aanwezigheid van zandhagedissen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder de 
daarvoor optimale omstandigheden (een warme dag, veel zon). Uit het verslag van de 
ecoloog blijkt dat er geen zandhagedissen zijn aangetroffen in de bermen, maar uitsluitend 
wel in het talud naast de berm. Dit bevestigt de eerdere bevindingen over de waarde van 
de bermen als leefgebied voor de zandhagedis.  
De werkzaamheden zullen conform een ecologisch werkprotocol worden uitgevoerd zodat 
het verstoren of doden van eventueel aanwezige zandhagedissen wordt voorkomen. Het 
vorenstaande betekent dan ook dat een Ffw-ontheffing voor deze werkzaamheden niet 
nodig is omdat er geen strijd is met de verbodsbepalingen van artikel 9 t/m 12 van de 
Flora- en faunawet. 
 
Zoals inspreker aangeeft, vormen de bermen en naastgelegen taluds niet alleen een 
leefgebied voor de zandhagedis maar ook voor de hazelworm. Bij het uitvoeren van de 
biotoopverbeterende maatregelen, open zandplekken, en het instandhouden hiervan zal 
eveneens rekening gehouden worden met de eisen van de hazelworm. Braamstruweel dat 
onderdeel uitmaakt van het geschikte biotoop van de hazelworm zal waar mogelijk 
gehandhaafd worden, zodat de bermen/taluds van de A28 eveneens geschikt blijven voor 
deze soort. 
 
De kleine modderkruiper is niet aangetroffen in de bermsloten ter hoogte van wildviaduct 
Oostbroek. Bekend is dat deze vissoort in de omgeving voorkomt. In het ecologisch 
werkprotocol is aangegeven hoe om te gaan bij het werken aan sloten waarin (mogelijk) 
deze soort zich bevindt. De werkzaamheden worden op deze wijze uitgevoerd. 
 

10.  Externe effecten op natuur: licht, geluid en stikstof 

Bij externe effecten op natuur is gekeken naar de effecten van licht, geluid en stikstof. De 
stichting is positief over de toepassing van dynamische verlichting. Beter is nog helemaal 
geen verlichting daar waar de weg langs of door natuurgebieden gaat.  
Bij effecten van geluid op natuur is het voor de stichting niet duidelijk waarom de effecten 
van de projectsituatie zonder mitigerende/compenserende maatregelen niet in de 
overzichtstabellen zijn aangegeven (zie deelrapport natuur, tabel 7.1 en hoofdrapport 
MER, tabel 6.1.2). Uit de berekeningen in het deelrapport natuur volgt dat door 
dubbellaags ZOAB en de aanleg van geluidsschermen (voor geluidsgevoelige objecten) ook 
het totale geluidsbelaste oppervlak van de EHS per saldo afneemt. Maar dat het type 
Bestaande natuur, militair terrein juist zou toenemen ook na de te treffen 
geluidsmaatregelen (zie tabel 8.2 deelrapport). 
 
De stichting wil graag dat er bij de plaatsing van de nieuwe geluidsschermen kleine 
openingen voor reptielen en kleine zoogdieren worden uitgespaard, om de uitwisseling aan 
beide zijden van de schermen mogelijk te houden. Daarbij moet zoveel mogelijk de kap 
van bomen en verstoring van aanwezige biotopen (beschermde soorten als zandhagedis en 
hazelworm) worden voorkomen. Dit omdat de effecten daarvan, zoals de ervaring bij de 
plaatsing van het nieuwe scherm bij Sterrenburg leert, niet moeten worden onderschat. 
 
De stichting vindt dat de effecten van stikstof vooral voor de bermen/taluds relevant 
moeten worden geacht, ook gezien de samenstelling van de aanwezige vegetatie (heide). 
Door gerichte maatregelen, waaronder (gefaseerd) maaien en afvoeren, kunnen de 
effecten worden beperkt. 
 

Antwoord 

Voor het aspect geluid is de situatie zonder mitigerende maatregelen niet in beeld 
gebracht. Deze mitigerende maatregelen zijn namelijk wettelijk verplicht  op grond van de 
Wet geluidhinder. Zonder het treffen van deze maatregelen kan het wegaanpassingsbesluit 
niet uitgevoerd worden. Het is een situatie die nooit gerealiseerd kan/mag worden.  
De passeerbaarheid van geluidschermen lijkt geen problemen op te leveren. Dit  gebeurt 
nu al in verband met afwatering van de weg. Bij schermen op een talud worden eveneens 
maatregelen getroffen waardoor kleine dieren het scherm kunnen passeren. Voor de 
bomen die gekapt moeten worden ten behoeve van de aanleg van de geluidschermen zijn 
uitvoeringsbesluiten toegevoegd aan het Wegaanpassingsbesluit. Of de betreffende bomen 
zijn reeds gekapt in verband met andere werkzaamheden. Indien nodig is daarvoor bij de 
betreffende gemeenten een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen. Bij het 
plaatsen van de schermen is werkruimte nodig. Gepoogd is om deze werkruimte zo 
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minimaal mogelijk te houden, binnen alle randvoorwaarden die gesteld worden vanuit 
verkeersveiligheid e.d. Bij het plaatsen van de schermen geldt evenals bij alle andere 
werkzaamheden dat gewerkt wordt conform de Flora- en faunawet. Onnodige verstoring 
van bijzondere biotopen wordt daarmee voorkomen. 
 
Stikstof/zandhagedis 
Om de biotoopverbeterende/mitigerende maatregelen ten behoeve van de zandhagedis in 
stand te houden zal bij de uitwerking hiervan ook aandacht geschonken worden. Naast de 
herinrichtingsmaatregelen, o.a. maken van zandige open plekken, zal een beheeradvies 
opgesteld worden zodat binnen reguliere onderhoudsmaatregelen de kwaliteit van het 
biotoop minimaal in stand blijft. Deze onderhoudsmaatregelen hebben tot doel om de 
effecten van stikstofdepositie in de bermen/taluds te beperken. 
 
11.  Cultuurhistorie en landschap 

De effecten op cultuurhistorie en landschap moeten als negatief worden beschouwd. Uit 
het deelrapport Landschap en cultuurhistorie en het Landschapsplan blijkt dat de A28 door 
een aantal landschapstypen gaat. De aantasting van de A28-verbreding zelf is in 
ruimtelijk-visueel opzicht gering, dat kan volgens de stichting niet worden gezegd van de 
aanpassing van bestaande schermen en plaatsing van nieuwe geluidsschermen. De 
stichting verwacht dat de schermen ertoe leiden dat alsnog een relatief groot aantal 
bomen moet worden gekapt, maar ook dat er in visueel opzicht een aantal barrières zal 
ontstaan. De bomen zullen worden gecompenseerd waarvoor volgens het Landschapsplan 
nadrukkelijk rekening zal worden gehouden met de landschappelijke kwaliteiten zoals die 
op een bepaalde plek aanwezig zijn. De stichting stelt voor om transparante schermen toe 
te passen, daar waar dat toegevoegde waarde heeft. Daarbij dient wel rekening te worden 
gehouden met het effect dat zij op vogels hebben. 
 
Antwoord 

Voor alle maatregelen, die in het Wegaanpassingsbesluit beschreven zijn, is in beeld 
gebracht welke bomen er moeten verdwijnen. Aanvullende aantallen voor het kappen van 
bomen voor het plaatsen van of het verhogen van geluidschermen is derhalve niet aan de 
orde. Inspreker onderstreept de conclusie die in het deelrapport Landschap en 
cultuurhistorie wordt getrokken dat het plaatsen van geluidschermen een negatieve 
invloed heeft op zichtrelaties vanaf de weg en vanuit het landschap. De geluidschermen 
worden plaatselijk transparant uitgevoerd. Juist daar waar de zichtrelaties met en vanuit 
het landschap van belang zijn. Dit zijn kruisingen met onderliggende wegen en met beken. 
Om te voorkomen dat vogels tegen de schermen aanvliegen, wordt er een motief op het 
glas aangebracht waardoor vogels ook de transparante delen goed kunnen zien.  
 
12.   Bodem en waterhuishouding 

De A28-verbreding heeft effect op de bodem en waterhuishouding. Er worden bermsloten 
gedempt en ook stroomt het hemelwater door de extra verharding versneld af. Op basis 
van de uitgevoerde watertoets vindt compensatie in de vorm van extra open water plaats. 
Bij die compensatie is nadrukkelijk met het aspect landschap rekening gehouden, dat is de 
intentie.  
 
De stichting wijst erop dat een gedeelte van die watercompensatie ter hoogte van het 
Wildviaduct Oostbroek is geprojecteerd (blz. 59 Landschapsplan, en WHP, kaartnr. C04-Te-
077). De plek waar watercompensatie is beoogd, vervult echter thans een belangrijke 
functie voor o.a. reeën om zich vanaf het wildviaduct in de richting van landgoed 
Vollenhove te verplaatsen en vice versa. De stichting vindt dat de watercompensatie op 
een andere plek zou moeten worden gevonden. Ook de poelen die nu in de taluds aan de 
natte zijde van het wildviaduct zijn geprojecteerd, zouden volgens de stichting in 
oppervlakte moeten worden beperkt, aangezien die plek nu juist ook geschikt is voor 
dassen om een burcht te bouwen.  
 
Het water, afkomstig van kunstwerk De Hoek (lees: het wildviaduct), watert in de huidige 
situatie direct af op de Biltse Grift. In het WHP is nu aangegeven dat de afwatering zodanig 
zal worden aangepast dat het water afkomstig van het kunstwerk niet meer direct in de 
Biltse Grift zal belanden. De infiltratie zal aan weerszijden van de Biltse Grift verdiept 
worden aangelegd (blz. 47 WHP en kaartnr. Co4-Te-077). De stichting vindt, gezien de 
kwaliteit van het afstromende water, dat het wegwater dat vanaf de A28 komt alsnog, 
voordat het wordt geïnfiltreerd, wordt voorgezuiverd in bijvoorbeeld grindkoffers. Ook 
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omdat het door de EKRW als waterlichaam is aangewezen. Zie deelrapport bodem en 
water, bijlage C en WHP, hoofdstuk 2.1.6 KRW waterlichamen.  
 
Antwoord 
De locatie van de watercompensatie is onder andere naar aanleiding van onderhavige 
zienswijze en in overleg met omgevingspartijen (Stichting Utrechts Landschap, gemeente 
De Bilt en afvaardiging vanuit milieu- en natuurvereniging rondom Zeist-West) gewijzigd 
naar de zuidzijde van de A28. Het te realiseren compensatieoppervlak wordt nu 
gerealiseerd door de bestaande bermsloot langs de zuidzijde van de A28 ten westen van 
kunstwerk De Hoek te verbreden. 
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Zienswijze 214, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Huis ter Heide 
 
 
Inspreker geeft aan dat hij in de brief van 16 maart 2011 is geïnformeerd over de 
gevolgen van de uitbreiding van de A28 voor de geluidsbelasting op de gevel van zijn 
woning. In de brief staat dat als gevolg van de uitbreiding van de A28 de geluidsbelasting 
op de woning boven de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarde zal uitkomen.  
Aangegeven is dat effectieve extra geluidsmaatregelen genomen kunnen worden langs de 
A28 om deze extra geluidsbelasting op de gevel tegen te gaan (Specifiek Bijlagenrapport 
Akoestisch Onderzoek, blz. 109 t/m 112). Inspreker stelt dat de minister niet voornemens 
is (een deel van) deze maatregelen te nemen omdat deze ‘niet kosteneffectief (doelmatig)’ 
zouden zijn. Het voornemen is een hogere toegestane waarde voor geluid vast te stellen 
voor de woning. Inspreker maakt bezwaar tegen de voorgenomen handelswijze. 
 
1.   Geen hogere grenswaarde geluid voor de woning 

Inspreker gaat niet akkoord met het voornemen een hogere grenswaarde geluid voor de 
woning toe te passen dan de Wet geluidhinder stelt. De eisen in de Wet geluidhinder zijn 
niet voor niets zo gesteld. Inspreker eist dat de minister zich aan de wet houdt en daarom 
andere effectieve maatregelen dient te overwegen.  
 

Antwoord 

In het onderzoek voor de verbreding van de A28 is het toetsingskader van de Wet 
geluidhinder (Wgh) van toepassing. De aanpak van de Wgh is er op gericht om de 
toename van de geluidbelasting als gevolg van de verbreding weg te nemen en de 
geluidbelasting terug te brengen naar die van het huidige niveau. Het huidige niveau is 
daarbij de geluidbelasting zoals die was, één jaar voor aanvang van de werkzaamheden. 
Voor de woning van inspreker is dat het jaar 1995, zijnde één jaar voor aanleg van de 
spitsstrook. 
 
Om deze toename weg te nemen, wordt een onderzoek gedaan naar het treffen van 
maatregelen. Als het niet mogelijk is om deze toename geheel weg te nemen met 
doelmatige maatregelen, omdat de maatregelen in verhouding te kostbaar zijn ten 
opzichte van het bereikte effect, kan de minister conform de Wet geluidhinder een hogere 
waarde vaststellen. Dit is het geval bij de woning van inspreker. 
 
2.  Doelmatigheid is geen geldig criterium 

Inspreker maakt bezwaar tegen het gehanteerde ‘doelmatigheids’-criterium als argument 
om geen effectieve en afdoende geluidsmaatregelen te nemen langs de A28 in de vorm 
van een geluidsscherm. De minister toont nergens in de stukken aan, dat de uitbreiding 
van de A28 op zichzelf een doelmatig project is. Dan is het vreemd dat de minister dit 
criterium wel toepast op de te nemen maatregelen die de aantoonbare geluidseffecten van 
de uitbreiding moeten tegengaan. De minister meet dus met twee maten! 
 
Antwoord 

De Spoedwet wegverbreding heeft als doel, ter bestrijding van files, om de capaciteit van 
een aantal belangrijke hoofdwegen zo spoedig mogelijk te vergroten. In de Spoedwet in de 
bijlage zijn de projecten aangegeven die daartoe zullen worden uitgevoerd. Hierdoor staat 
de doelmatigheid van de wegverbreding niet ter discussie. In het WAB wordt in hoofdstuk 
2 uitgebreid de nut en noodzaak toegelicht. Daar wordt naar verwezen.   
 
 

3. Ten onrechte wordt aanleg geluidsscherm achterwege gelaten 

Inspreker maakt bezwaar tegen de gehanteerde doelmatigheidsberekening betreffende het 
nemen c.q. achterwege laten van geluidsmaatregelen in de vorm van een geluidsscherm in 
sector 10 Huis ter Heide (Akoestisch Onderzoek 07-01 OWAB A28 Specifiek 
Bijlagenrapport, blz. 108 e.v.). 
 
 
 
3.1 
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In het rapport 07-02 Akoestisch Onderzoek Algemene Uitgangspunten OWAB A28 Par. 4.4, 
blz. 42 e.v. geeft de minister een uitleg van de berekeningswijze van ‘doelmatigheid’ en 
van de betreffende te nemen maatregelen. Daarin zijn de volgende gegevens van belang: 

• de toename van de geluidsbelasting door de uitbreiding van de A28 op de 
betreffende woningen; 

• een vertaling daarvan naar een getal ‘decibelwoningen’; 
• het berekenen van een ‘budget’ waaruit maatregelen gefinancierd kunnen worden, 

door de som van het getal ‘decibelwoning’ te vermenigvuldigen met het bedrag 
van € 3000,- per ‘decibelwoning’  
 

c. Inspreker heeft in de documentatie niet kunnen achterhalen welk getal de minister 
hanteert voor sector 10 (Huis ter Heide) als som van de ‘decibelwoningen’: het 
gewogen resultaat van de geluidstoename op de betreffende 76 woningen in dB’s. 
Inspreker stelt het op prijs als de minister dit gegeven alsnog ter beschikking stelt. 

d. Op basis daarvan kan inspreker dan ook niet het ‘basisbudget’ bepalen dat 
beschikbaar zou moeten zijn voor geluidssanering van de woningen (zijnde som 
gewogen dB-woningen maal € 3000,-). 

 
Antwoord  

Bij de afweging van maatregelen in het akoestisch onderzoek voor het OWAB zijn twee 
stappen doorlopen: 
1) een onderzoek naar de doelmatigheid van bronmaatregelen, te weten tweelaags ZOAB; 
2) een onderzoek naar de doelmatigheid van afschermende voorzieningen. 
 
Met de toepassing van tweelaags ZOAB als geluidreducerend wegdek kan een groot deel 
van de overschrijdingen van de grenswaarden worden weggenomen, tegen relatief geringe 
kosten. 
 
Vervolgens is onderzocht wat voor cluster 10, waarin de woning van inspreker is gelegen, 
het maximale budget voor afschermende voorzieningen is op basis van de resterende 
overschrijdingen. 
 
In het OWAB, zie paragraaf 6.4.4 van het Specifiek bijlagenrapport, bedroeg het maximale 
budget € 187.300,-. Dit komt overeen met 62,4 decibelwoningen. 
 
In het geactualiseerde onderzoek voor het WAB, zie eveneens paragraaf 6.4.4, is dit 
bedrag als gevolg van de gewijzigde uitgangspunten hoger:  € 246.957,- hetgeen is 
gebaseerd op 82,3 decibelwoningen. 
 
3.2 
Als inspreker volgens deze berekeningswijze aanneemt dat de totale gewogen dB-toename 
door de uitbreiding van de A28 per woning 1,5 dB is, dan zou het beschikbare budget voor 
sector 10 (Huis ter Heide) € 342.000,- bedragen (1,5 maal 76 woningen maal € 3000,-). 
In het Akoestisch Onderzoek 07-01 OWAB A28 Specifiek Bijlagenrapport, op blz. 108 e.v. 
geeft de minister zelfs aan dat het ‘budget’ volgens ‘regel 2’ voor sector 10 maximaal € 
578.439,- (zijnde € 511.027,- gerelateerd aan de maatregelvariant ‘Tweelaags ZOAB’ en € 
67.412,- gerelateerd aan de maatregelvariant ‘westelijk geluidsscherm van 333 meter lang 
en 2 meter hoog’. 
 
Antwoord 

De genoemde opbrengsten in regel 2 zijn conform het doelmatigheidscriterium de 
meeropbrengsten die op basis van de bereikte reducties worden bereikt. 
Het bedrag van€ 511.027 zijn de opbrengsten van tweelaags ZOAB, het bedrag van € 
67.412 zijn de opbrengsten van de onderzochte schermvariant. 
 
Hieruit blijkt dat met de bronmaatregel tweelaags ZOAB grote reducties worden bereikt, 
met de onderzochte schermvariant veel minder. 
 
3.3 
In het Akoestisch Onderzoek 07-01 Specifiek Bijlagenrapport, op blz. 108 e.v. geeft de 
minister het volgende aan:  

• de ‘normkosten’ voor de maatregel ‘Tweelaags ZOAB’ bedragen € 35.486,- 
• de ‘normkosten’ voor de maatregel ‘Geluidsscherm 333 meter lang, 2 meter’ hoog 

bedragen € 214.640,- 
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De som van de kosten van beide maatregelen bedragen dan € 250.126,- 
 
Antwoord 

De conclusie van inspreker is juist. De kosten voor de aanleg van tweelaags ZOAB op het 
traject tussen de aansluitingen De Uithof en Den Dolder worden evenredig verdeeld tussen 
de clusters die langs dit wegvak liggen. Voor cluster 10 wordt een betrekkelijk laag bedrag 
in rekening gebracht voor de aanleg van tweelaags ZOAB.  
 
3.4 
Conclusie 

• Inspreker concludeert dat op basis van de gehanteerde berekeningsmethode meer 
dan voldoende budget (meer dan 2 maal het benodigde bedrag) beschikbaar is om 
voldoende effectieve geluidsmaatregelen te nemen voor sector 10 (Huis ter Heide) 
in de vorm van tweelaags ZOAB én een geluidsmuur van 333 meter lang en 2 
meter hoog; 

• Tot verbazing van inspreker komt de minister echter tot de conclusie dat de aanleg 
van de geluidswal niet ‘doelmatig’ zou zijn. Inspreker maakt ernstig bezwaar tegen 
deze conclusie; 

• Zelfs als inspreker de redenering wel zou volgen: in dat geval zijn zij als bewoners 
niet in staat gesteld om te onderzoeken hoe zij eventuele ‘tekorten’ in de 
doelmatigheidsberekeningen zouden kunnen aanvullen, opdat het omslagpunt 
tussen de gehanteerde definitie van ‘doelmatig’ en ‘niet doelmatig’ alsnog zouden 
kunnen worden aangelegd; 

• Inspreker vindt het onbegrijpelijk dat de minister als gevolg van deze –in zijn ogen 
verkeerde- conclusie tot de slotsom komt, dat voor 56 van de 76 objecten in 
sector 10 (Huis ter Heide) een verhoging van de toegestane norm voor 
geluidsbelasting gerechtvaardigd is. Inspreker maak bezwaar tegen deze 
redenering en dit voorgenomen besluit. 

 
Antwoord 

Zoals onder punt 3.2 is verduidelijkt, is het door inspreker genoemde beschikbaar budget 
het totaal van de opbrengsten van tweelaags ZOAB en een geluidscherm van 333 meter 
lang en 2 meter hoog. 
 
Bij de afweging of een geluidscherm doelmatig is, worden echter als eerste criterium (regel 
1) gehanteerd of de nieuw te bouwen afschermende voorziening een reductie bij de 
woningen kan bereiken van afgerond 5 dB. Voor het totaal beschikbare budget voor de 
maatregelen tellen daarom alleen de woningen mee die een reductie bereiken van 5 dB. 
Deze uitleg is te vinden in het Algemeen bijlagenrapport en is niet opgenomen bij de 
beschreven afweging. 
 
Uit de analyse van paragraaf 6.4.4 blijkt dat er nauwelijks woningen voldoen aan dit 
criterium en er nauwelijks budget voor maatregelen is in regel 1 . 
 
Op basis van dit criterium is geconcludeerd dat beide onderzochte schermvarianten niet 
doelmatig zijn. 
 
In het akoestisch onderzoek bij het WAB zijn de afwegingen nogmaals uitgevoerd, maar 
hebben niet tot een andere conclusie geleid. 
 
Aangezien er zonder aanvullende maatregelen nog overschrijdingen van de grenswaarden 
optreden, moet er voor deze woningen conform de Wgh een hogere waarde te worden 
vastgesteld. 
 
 
4. Grootte van de woning ten onrechte geen wegingscriterium 

Tijdens de informatie- en inspraakavond op 29 maart 2011 in Figi te Zeist is inspreker door 
de geluidsdeskundige verteld dat doelmatigheid van maatregelen wordt bepaald als saldo 
van ‘kosten’ (i.c. normkosten van ZOAB en een aan te leggen geluidsscherm langs de A28) 
en ‘opbrengsten’ (een systeem waarbij ‘punten’ worden toegekend aan een 
geluidsbelasting op bedreigde woningen, vermenigvuldigd met een tarief in euro’s per 
punt). Aan inspreker is uitgelegd dat de toe te rekenen ‘punten maal tarief’ per woning 
onafhankelijk is van de grootte van de woning en de omvang van de bedreigde gevel (zie 
ook: 7-2 Bijlagerapport Algemene Uitgangspunten, blz. 42 e.v.). 
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Inspreker stelt dat hij een relatief grote woning heeft met een omvangrijke door 
geluidsbelasting bedreigde gevel. Op zijn grondstuk zouden makkelijk 4 woningen kunnen 
staan, met -gesaldeerd- dezelfde bedreigde gevelomvang. Volgens de gehanteerde 
systematiek zou echter bij 4 woningen op zijn grondstuk het opbrengstenbedrag van 
‘punten maal tarief’ 4x zo groot zijn. Sterker: als het ‘gevel-criterium’ wel in de 
berekeningssystematiek zou zijn meegenomen, dan is de uitkomst van de berekeningen 
voor de wijk van inspreker ineens wel doelmatig! 
 
Inspreker meent dat de gehanteerde berekeningssystematiek onrechtvaardig en 
discriminerend is, omdat zij geen rekening houdt met de omvang van de bedreigde woning 
en het oppervlak van de bedreigde gevel. In zijn wijk bevinden zich vooral grote huizen en 
de gehanteerde systematiek levert daarom onterecht een zogenaamde ‘ondoelmatige 
uitkomst’ . 
 
Antwoord 

Als basis voor de afweging van de doelmatigheid wordt inderdaad uitgegaan van het aantal 
woningen dat profiteert van de maatregel. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de 
grootte van de woning, maar wel met het aantal potentieel gehinderden. Het is 
aannemelijk dat in vier woningen meer mensen wonen dan in één woning en er dus meer 
mensen profijt zullen hebben van de maatregel. In dit geval is het hanteren van één 
woning terecht. 
 
5. Uitbreiding geluidsscherm sector 9 zorgt voor meer geluidsoverlast in sector 

10 
Een zelfde budgetteringssystematiek leidt ertoe dat er een veelheid van budget 
beschikbaar is voor cluster 9 in Zeist. Dit komt met name over de hoeveelheid ‘dB-
woningen’ in de Vollenhoveflats. De minister is voornemens de bestaande (overmatige) 
geluidsbescherming langs de A28 voor deze sector te versterken! Het huidige scherm 
echter zorgt nu al voor terugkaatsing van geluid van de A28 naar de wijk van inspreker. 
Door dit scherm nog eens te vergroten, zal de geluidsoverlast door dit terugkaatsen 
versterkt worden: 

• De minister maakt nergens gewag van dit vervelende neveneffect; 
• De minister geeft nergens aan of en waarom zij hiertegen maatregelen overweegt; 
• Tegen uitbreiding en verhoging van de geluidswal ten behoeve van sector 9 maakt 

inspreker dan ook bezwaar! 
 
Antwoord 

Zoals inspreker stelt leidt de grote hoeveelheid woningen in cluster 9, in Zeist, tot een veel 
hoger budget hetgeen leidt tot aanvullende maatregelen. Op de bestaande luifel, met een 
hoogte van ca. 9 meter, zal een geluidscherm met een hoogte van 2 meter worden 
geplaatst. 
Hoewel de totale constructie hoger wordt, zal deze ophoging geen negatieve effecten 
hebben in de vorm van extra reflecties. Ten opzichte van het huidige scherm worden 
daardoor geen hogere geluidbelastingen verwacht. 
 
 
6. Omissies bij onderzoek bronmaatregelen geluidsoverlast 

De Wet geluidhinder stelt dat als eerste effectieve bronmaatregelen overwogen moeten 
worden. Een belangrijke bron van geluidsoverlast is bandengeluid, motoroverlast en 
windgeruis als gevolg van de rijsnelheid van passerende auto’s. 

• De gehanteerde rekenmodellen gaan uit van een rijsnelheid van passerend verkeer 
van 120 en 100 km per uur. Een mogelijke reductie van de rijsnelheid tot 80 km 
per uur wordt echter niet overwogen, terwijl deze maatregel reeds effectief in 
Nederland wordt toegepast (bijv. A13 bij Rotterdam). Dit vindt inspreker een 
sterke omissie, die alsnog in de overwegingen betrokken zou moeten worden. 

• Daarnaast zou het niet uitbreiden van de A28 een zeer belangrijke en doelmatige 
bronmaatregel zijn, omdat dan de geluidsoverlast in de omgeving naar 
verwachting niet toeneemt. Ook deze optie wordt niet overwogen. Deze optie dient 
naar de mening van inspreker alsnog in de overwegingen betrokken te worden. 
 

 

Antwoord  
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Inspreker gaat in op het beperken van de snelheid op de A28. Het uitgevoerde akoestische 
onderzoek vormt geen aanleiding voor het verlagen van de maximumsnelheid. Voor het 
mitigeren van de geluidbelasting als gevolg van de wegverbreding, is de aanleg van 
tweelaags ZOAB doelmatig gebleken. De optie “niet verbreden” van de A28 behoort niet 
tot de mogelijkheden want in de Spoedwet heeft de minister bepaald dat dit project zal 
worden uitgevoerd om de knelpunten op de snelweg op te lossen.  
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Zienswijze 215, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren in de tuin onmogelijk zijn.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 215.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en in de tuin.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 215. 
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3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 215. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor inspreker als bewoner van een eigen woning schade ondervindt en recht heeft op 
een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 433 

 

Zienswijze 216, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren onmogelijk zijn.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 216.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en in de tuin.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 216. 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 434 

 

 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 216. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting in de tuin en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor inspreker als bewoner van een eigen woning schade ondervindt en recht heeft op 
een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 217, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek op het balkon voeren onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 217.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en in de 
tuin.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 217. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 217. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting in de tuin en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor inspreker als bewoner van een eigen woning schade ondervindt en recht heeft op 
schadevergoeding. Als gevolg van deze punten dient inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij/zij geeft aan dat in zijn/haar visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
6   Calamiteit met vrachtwagen 

Inspreker vreest dat er een calamiteit gebeurt met een vrachtwagen ter hoogte van de 
afslag Leusden. Er komen zoveel vrachtwagens langs met o.a. brandbare stoffen. Er zal er 
maar één ontploffen op nog geen 20 meter afstand van de flat waar inspreker woont. 
Inspreker vraagt of RWS het zich kan voorstellen wat een slapeloze nachten hij/zij nu al 
ervaart bij een dergelijk rampscenario. Wie neemt de verantwoording, nu en als het te laat 
is? 
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Antwoord 
Het wegontwerp van de onderhavige studie A28 voldoet aan de ontwerprichtlijnen die 
onder andere zijn gebaseerd op verkeersveiligheid en zijn toegespitst op het 
verwachtingspatroon van weggebruikers. De aspecten functie, vormgeving en gebruik zijn 
hierbij op elkaar afgestemd. Bijvoorbeeld de positionering van geleideconstructies of de 
boogstralen van de afrit in relatie tot ongevallen zijn daarbij specifieke onderdelen. Daar 
waar niet wordt voldaan aan een obstakelvrije zone, is een geleideconstructie toegepast 
ter afscherming van een object.  
 
Ook voor externe veiligheid is een onderzoek uitgevoerd naar de risico’s die de mensen in 
de omgeving van de weg lopen bij een ongeval met vervoer van gevaarlijke stoffen over 
de weg, door de verbreding van de A28. De risico’s worden uitgedrukt in een 
plaatsgebonden risico en een groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico geldt een 
grenswaarde, voor het groepsrisico een oriëntatiewaarde. Door de wegaanpassing blijft het 
plaatsgebonden risico onder de grenswaarde en het groepsrisico neemt nauwelijks toe en 
blijft ook onder de oriëntatiewaarde. 
 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding ligt primair bij de 
burgemeesters van de gemeenten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) is belast met de zorg voor wet- en regelgeving en ondersteunt 
gemeenten en provincie bij de uitoefening van hun taken.  
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Rijkswaterstaat bevordert de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op rijkswegen 
en rijkswaterwegen. Zij is op basis van haar beheertaken verantwoordelijk voor het 
voorkomen en afhandelen van incidenten en calamiteiten op haar rijkswegen en 
rijkswaterwegen. 
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Zienswijze 218, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Uit rapport van bureau “Stilte Advies en Meten” blijkt hogere geluidsoverlast 

bij de Schuilenburght  

Inspreker is bewoner van appartementengebouw de Schuilenburght, met de mogelijkheid 
tot zorg. Het gebouw ligt op minder dan 100 meter afstand van de A28. De effecten van 
de uitbreiding op de omgeving zijn naar de mening van inspreker reden om het project af 
te blazen. De uitbreiding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken zal voor meer hinder van 
geluid en uitlaatgassen/fijn stof zorgen in de woning. Ook zal door het geplande 
geluidsscherm het uitzicht vanuit een groot aantal van de (gemeenschappelijke) ruimtes 
van het gebouw worden verminderd. 
 
Inspreker zet vraagtekens bij het voor het OWAB uitgevoerde akoestisch onderzoek. De 
heersende waarden zijn in werkelijkheid hoger dan de berekende waarden die in het 
rapport van het akoestisch onderzoek worden genoemd. Dit blijkt uit de rapportage geluid 
en luchtkwaliteit die Stilte Advies en Meten heeft opgesteld in opdracht van de Stichting 
A28 Duurzaam. Daardoor is bij de berekeningen van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. 
Inspreker vraagt zich af met welke verkeersintensiteiten is gerekend.  
 
Antwoord 

 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. Er kan dus geen eenduidige conclusie worden getrokken m.b.t. de vermeende 
onjuistheid van de berekende waarden. 
 
Lucht 
Voor wat betreft fijn stof: Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en 
tijdig aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan, voor fijn stof (PM10) en voor 
stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie met betrekking tot het onderwerp 
luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u 
een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik verwijs u dus voor de beantwoording 
graag naar dat gedeelte.  
 
 
2.  Hogere waarde geluid op de woning. Waarom is niet gekozen voor luifel als 

geluidwering over de A28? 

Inspreker maakt bezwaar tegen de voor de woning vastgestelde hogere waarde op grond 
van de Wet geluidhinder. Het geluidniveau in de woning is nu al dusdanig hoog dat ze 
daarvan hinder ondervindt. Met de uitbreiding van de A28 zal het geluidniveau alleen maar 
toenemen. In het aanvullende akoestisch onderzoek naar de mogelijkheden om doelmatige 
maatregelen te treffen voor de clusters Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek in 
Amersfoort, worden drie mogelijkheden onderzocht om ter hoogte van De Schuilenburght 
geluidwerende maatregelen te treffen. Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat niet 
gekozen is voor de meest doeltreffende maatregel, de luifel, maar voor de goedkoopste, 
het geluidsscherm. Deze keuze is onvoldoende gemotiveerd. De geluidbelasting binnen de 
woning zal hierdoor hoger zijn dan noodzakelijk. Overigens is geen onderzoek gedaan naar 
het geluidniveau in de woning, zodat onduidelijk is of wordt voldaan aan de eis uit het 
Bouwbesluit, die inhoudt dat het maximum binnenniveau 33 dB Lden bedraagt. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 439 

 

Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
In tegenstelling tot wat inspreker beweert, geldt voor deze woningen in de Wet 
geluidhinder een maximumwaarde voor de geluidbelasting in de woning van 43 dB. Dit is 
een gevolg van het feit dat deze woningen een zgn. niet afgehandelde saneringssituaties 
zijn (zie ook hoofdstuk 2 van het hoofdrapport akoestisch onderzoek). 
 
Om te kunnen vaststellen of de geluidbelasting in de woningen van inspreker aan deze 
waarde voldoet, zal er bij de uitvoering van het project een onderzoek worden gedaan. Als 
blijkt dat niet kan worden voldaan aan deze eis, worden mogelijk geluidbeperkende 
maatregelen getroffen. 
 
 

3. Geluidoverlast op balkon en in buitenruimte 

Inspreker stelt niet alleen binnen de woning hinder te ondervinden van geluid en 
uitlaatgassen. Ook op het balkon, in de gemeenschappelijk buitenruimte en in de 
omgeving van de Schuilenburght zorgt de A28 voor overlast. Deze hinder zal met de 
uitbreiding van de A28 verder toenemen. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in de toekomstige situatie 
(2023) maximaal 56 dB bedraagt, dit is 11 dB lager dan in de huidige situatie (2010). 
 

 

4. Aantasting Ecologische hoofdstructuur en effect op beschermde diersoorten 

Inspreker stelt dat de Ecologische hoofdstructuur wordt aangetast en heeft er ook bezwaar 
tegen dat de uitbreiding van de A28 negatieve effecten zal hebben op een aantal door de 
Flora- en faunawet beschermde diersoorten. Inspreker meent dat de compenserende 
maatregelen onvoldoende zullen zijn en het project derhalve schade zal opleveren aan de 
natuur.  
 

Antwoord 

De provincie Utrecht is bevoegd gezag inzake compensatie van de aantasting van de 
Ecologische hoofdstructuur. De provincie is nauw betrokken geweest bij het bepalen van 
de compenserende maatregelen en is hiermee akkoord. In het deelrapport natuur bij het 
MER, dat een bijlage vormt bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit, is dit 
uiteengezet. 
De schade aan door de Flora- en faunawet beschermde soorten treedt niet op. De 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven in het (O)WAB leiden ertoe dat 
geen schade optreedt. Daarnaast is bij de uitvoering van het werk een zogenaamd 
ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe tijdens het werk rekening 
wordt gehouden met de flora en fauna. Eén van de zwaarwegende punten is dat de 
uitvoering plaatsvindt onder supervisie van een ter zake kundige ecoloog.  
 

 

Vervolg 218  

Tweede zienswijze van inspreker met behulp van de standaardzienswijze van de “Stichting 
Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 

 

 

5.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
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verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek op het balkon voeren onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 218.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

6.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en in de 
tuin.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 218. 
 
7.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

 

 

 

Antwoord 
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De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 218. 

 

 

8.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op het balkon en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en 
recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
9. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij/zij geeft aan dat in zijn/haar visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 219, ingediend door:                               

 
 
Advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, namens: 
Ridderoord BV, De Bilt 
Postbus 85250 
3508 AG  Utrecht 
 
 
Inspreker heeft ter ondersteuning van de zienswijze twee bijlagen bijgevoegd. Het betreft: 
Bijlage 1: tekening uit OWAB met akoestisch onderzoeksgebied langs de A28; 
Bijlage 2: besluit hogere waarden Hessingterrein Utrechtseweg 341, gemeente  De Bilt, 
d.d. 10 februari 2009. 
Verder nog een kadastrale kaart schaal 1:2000 met perceelsbegrenzing. 
Voor de behandeling van de zienswijze is kennis genomen van de bijlagen en verweven in 
de beantwoording.   
 
 

1.  Bouwvergunning voor 104 woningen op Hessingterrein De Bilt langs A28. 

Hogere waarden geluid door het (O)WAB   

Het college van BenW van de gemeente De Bilt heeft bij besluit van 12 april 2010 een 
bouwvergunning 1e fase en een vrijstelling verleend aan Ridderoord BV voor het oprichten 
van 104 woningen met bijkomende voorzieningen op het perceel Utrechtseweg 341 te De 
Bilt (hierna: het Hessingterrein). Bij besluit van 17 november 2010 heeft het college haar 
besluit gehandhaafd. Het college heeft bij besluit van 22 december 2010 in heroverweging 
haar besluit van 20 juli 2010 tot het verlenen van een bouwvergunning aan Ridderoord BV 
gehandhaafd. 
 
Nabij het Hessingterrein (A28 zuidkant richting Amersfoort (km 1,7 - km 2,1) wordt een 
reguliere derde rijstrook gerealiseerd en worden in- en uitvoegstroken verlegd. Deze 
aanpassing heeft onder andere gevolgen voor de door het wegverkeer veroorzaakte 
geluidsbelasting op de toekomstige woningen op het Hessingterrein. Door het akoestisch 
onderzoek OWAB A28 Utrecht-Amersfoort van februari 2011 bestaat het voornemen 
hogere geluidsgrenswaarden vast te stellen bij vier nieuwbouwhuizen op het 
Hessingterrein.  
 
Ridderoord BV is vergunninghouder van de bouw van de woningen op de gronden in de 
nabijheid van de A28 waarop het ontwerp-wegaanpassingsbesluit ziet en waarbij dus via 
het ontwerp-wegaanpassingsbesluit hogere geluidsgrenswaarden zijn beoogd vast te 
stellen voor deze 4 woningen. Ridderoord BV heeft hiertegen ernstige bezwaren.  
 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in haar OWAB onvoldoende rekening 
gehouden met de belangen van de toekomstige woningen door geen enkele 
geluidsvoorziening op te nemen ter hoogte van het Hessingterrein dan wel begin van het 
plangebied, waardoor het ministerie voornemens is hogere geluidsgrenswaarden vast te 
stellen. Het ontwerp-wegaanpassingsbesluit is onvoldoende onderbouwd.  
 
Antwoord 

Uit de afweging van maatregelen, zoals genoemd in paragraaf 6.3.4,  van het Specifiek 
bijlagenrapport, zal vanaf de aansluiting De Uithof richting Zeist tweelaags ZOAB worden 
aangelegd. 
 
In het akoestisch onderzoek voor het WAB zijn zes woningen van het Hessingterrein 
opgenomen, deze zijn in de tabellen van bijlage C van het Specifiek bijlagenrapport terug 
te vinden als de adressen Bloeyendaal 1 t/m 6. De overige nieuwbouwwoningen op het 
terrein liggen buiten de geluidzone van de A28. 
 
Hieruit blijkt dat de geluidbelastingen in de toekomstige situatie na maatregelen (2023) 
met ongeveer 0,3 dB toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Toch is de 
geluidbelasting nog hoger dan de eerder vastgestelde hogere waarden, waardoor een 
nieuwe hogere waarde dient te worden vastgesteld. 
 
 

2.   Aanleg geluidwerende maatregelen ter hoogte van Hessingterrein 
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Op grond van artikel 87f Wet geluidhinder is de minister voornemens de recent nog 
vastgestelde hogere geluidsgrenswaarden van 50 dB weer te verhogen naar 51 dB (ID 
rekenpunt op 7,5 meter hoogte boven maaiveld). In het akoestisch onderzoek OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort (februari 2011) staat dat uit een kosten-batenanalyse blijkt dat bron- 
en schermmaatregelen niet doelmatig zijn. Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek, 
par. 6.3.1, pag. 92: 
“Maatregelen: Het maximumbudget voor het wegnemen van alle aanpassingseffecten is 
€22.400,-  Hervoor kan maximaal 90 meter tweelaags ZOAB worden aangelegd of 
maximaal een 2 meter hoog scherm worden geplaatst over een lengte van 40 meter. Op 
grond hiervan is duidelijk dat maatregelen niet doelmatig kunnen zijn. De doelmatigheid 
van maatregelvarianten wordt niet verder beoordeeld.”. 
 
Inspreker is van mening dat wat betreft de vast te stellen hogere geluidswaarden 
onvoldoende is gemotiveerd 

1. waarom geen afdoende bronmaatregelen kunnen worden genomen 
2. waarom geen overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn, dan wel 
3. geen maatregelen bij de ontvangers mogelijk zijn. 

Enkel hogere kosten dan gebudgetteerd voor alle mogelijke (en noodzakelijke) 
geluidsmaatregelen voor alle soorten geluidsbelasting is in dit verband niet voldoende. Een 
budget van € 22.400 is minimaal te noemen. 
 
Inspreker meent dat er geluidwerende maatregelen dienen te worden genomen ter hoogte 
van het Hessingterrein, zodat een besluit tot vaststelling van hogere geluidsgrenswaarden 
niet meer nodig is. Inspreker stelt dat niet inzichtelijk is gemaakt dat deze maatregelen 
niet kunnen worden genomen en dat geen andere oplossing dan het vaststellen van 
hogere waarden mogelijk is.  
 
Inspreker geeft aan dat onvoldoende onderzocht is of de binnenwaarde van 33 dB nog wel 
gehaald kan worden. Bij zorgvuldige besluitvorming ligt het op de weg van de minister om 
hiervoor al vroegtijdig duidelijkheid te verschaffen. Bij besluit van 10 februari 2009 van de 
gemeente De Bilt waren de geluidsgrenswaarden immers al verhoogd. Naar aanleiding van 
dat hogere waarden-besluit waren ook al maatregelen nodig om de nadelen van een hoger 
geluidsniveau gedeeltelijk te compenseren.  
 
Antwoord 

 
Doelmatigheid maatregelen 
Vanwege de afstand van de woningen tot de A28, ongeveer 600 meter, zal een doelmatige 
bronmaatregel over veel grotere lengte moeten worden aangelegd dan het beschikbare 
budget aangeeft. Effectieve geluidschermen bij woningen op deze afstand moeten meer 
dan 1200 meter lang worden om een goede reductie te bereiken. Bij kortere schermen 
komt er nog zoveel geluid van de niet afgeschermde wegdelen, dat het effect van het 
scherm niet meer merkbaar is. Als gevolg van het vaststellen van een hogere waarde, 
worden in de Wet geluidhinder eisen gesteld aan de geluidbelasting in de woning. Bij nieuw 
te bouwen woningen kan worden aangenomen dat het binnenniveau de grenswaarde van 
33 dB niet zal overschrijden. 
 
 

3   Cumulatie geluid 

Er is niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre cumulatie van alle soorten geluid-belasting nog 
wel aanvaardbaar is en (dus) of een goed woon- en leefklimaat bij de voorziene woningen 
op het Hessingterrein mogelijk is. Ook dit ligt op de weg van de minister om te 
onderzoeken en vroegtijdig duidelijkheid te geven.  
  
Antwoord 

Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is erop gericht de toename van de 
geluidbelasting t.g.v. de A28 weg te nemen. Als deze toename niet (geheel) kan worden 
weggenomen, dient een hogere waarde te worden vastgesteld. Op dat moment komen 
andere bronnen in beeld om de totale, cumulatieve geluidbelasting te beoordelen. 
In het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek is in paragraaf 5.1.4 aangegeven welke 
gezoneerde bronnen daarbij zijn meegenomen, in bijlage B van hetzelfde rapport is voor 
de woningen aangegeven wat de totale geluidbelasting bij deze woningen is. 
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In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt deze maximaal 54 dB te 
zijn, wat nauwelijks hoger is dan de geluidbelasting t.g.v. de A28. Deze bedraagt namelijk 
53 dB als de wettelijke aftrek van 2 dB conform art. 110g Wgh niet in rekening wordt 
gebracht. Op basis van deze geluidbelasting is geconcludeerd dat de totale geluidbelasting 
geen bezwaar is voor het vaststellen van een hogere waarde t.g.v. de A28. 
 
 

4   Aanpassen van het besluit 

Inspreker concludeert dat het OWAB  in strijd is met de Wet geluidhinder en het 
zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel (art. 3:2 en 3:46 Awb). Inspreker verzoekt haar 
wijzigingen op te nemen in het WAB. 
 
Antwoord 

Anders dan inspreker stelt, is niet in strijd gehandeld met de Wet geluidhinder en is het 
ontwerpbesluit zorgvuldig alsmede gemotiveerd tot stand gekomen. In de deelvragen 1 tot 
en met 3 is inhoudelijk op uw opmerkingen daaromtrent gereageerd. Hier wordt naar 
verwezen.  
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Zienswijze 220, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 220.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij  aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 220. 
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3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 220. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op het balkon en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor inspreker als bewoner van een eigen woning schade ondervindt en 
recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
 

6.   Geluid en lucht 

 
Geluid 

Inspreker merkt aanvullend op: Dag en nacht is er een erg hoog geluidsniveau. Motoren 
geven extreem hoog geluidsniveau. De geldende snelheid wordt zeer vaak overschreden. 
Als de balkondeur openstaat, kan inspreker binnen nauwelijks een telefoongesprek en 
bezoekersgesprek voeren.  
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Antwoord  

Inspreker merkt op dat er sprake is van een extreem hoog geluidniveau. Uit de 
beantwoording van zienswijze 90 blijkt dat ter hoogte van de woning van inspreker een 
scherm met een hoogte van 11 meter doelmatig is. 
 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in de toekomstige situatie 
(2023) maximaal 45 dB bedraagt, dit is 15 dB lager dan in de huidige situatie (2010). Dat 
is een aanzienlijke verlaging waarmee naar alle waarschijnlijkheid minder hinder zal 
resteren. 
 
Luchtvervuiling  

Elke dag ligt het huis vol stof. ‘s Avonds moet inspreker bed uitkloppen vanwege stof. 
Inspreker stelt: “Dat stof adem ik dus ook in”. Bovendien is er stank van 
dieseluitlaatgassen.  
 
Antwoord  

Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit, waaronder de 
uitstoot van fijn stof. 
 
Uit dit luchtonderzoek blijkt dat de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof in het 
studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing, maar dat deze toename niet 
leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide.  
 
Voor luchtkwaliteit vindt alleen toetsing plaats aan de wettelijke eisen die gelden voor de 
buitenlucht (Europese grenswaarden). Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor 
luchtkwalitiet is een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en leefbaarheid van 
gebieden te beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate wordt 
voorkomen. 
 
Dat voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit wil niet zeggen dat 
niet enige mate van overlast kan worden ervaren door bijvoorbeeld zwart stof op ramen en 
kozijnen, of stof in huis.  
 
 
Uit het MER-luchtonderzoek blijkt verder dat de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, 
met de wegaanpassing, naar verwachting beter is dan de luchtkwaliteit in de huidige 
situatie. 
 
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de 
monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Een nadere 
toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van Antwoord in 
hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 

 

Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van het project op stank. Er 
gelden geen wettelijke eisen voor stankoverlast door verkeer. Stank is geen aspect dat 
wordt meegewogen bij de vaststelling van het Wegaanpassingsbesluit. 
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Zienswijze 221, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
Inspreker maakt als bewoner van een appartement op de 7e verdieping bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg. De overlast voor de hoger 
gelegen verdiepingen zal met 5 dB toenemen zoals op de voorlichtingsavond is 
gezegd. Wellicht dat de wal iets helpt voor de laagste etages. Dat geldt zeker niet 
voor bewoners van de hogere etages, zoals inspreker op de 7e etage; 

• De toename van de belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
bescherming biedt. Inspreker verwacht dat plaatsing van de geluidswal de overlast 
door fijn stof nog erger maakt voor de hoger gelegen verdiepingen. In het OWAB 
heeft inspreker hierover geen gegevens kunnen vinden; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen kosten zijn gemaakt om de 
burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  

 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  

 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat”  en “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 221.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Inspreker stelt dat door de verbreding van 
de A28 het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal 
schaden.   
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 221. 
 
 

3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 221. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen.  Het 
buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit. Als 
gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 222, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn/haar zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort in verband met de toename van permanente geluidhinder. Om van 
vervuiling van de niet al reeds gezonde lucht maar even te zwijgen 
 
Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met geluid aan de 
gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk onderzoek hoe deze 
woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. Dit betekent nog meer 
verslechtering van woongenot, terwijl een verhuizing (lees: vlucht) geen optie is. 
 
Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan niet anders betekenen dan dat het 
woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen 
voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, maar dus ook 
indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen. Of RWS moet de windrichting kunnen 
veranderen. Wat zijn verhoudingsgewijs trouwens de aanpassingskosten? 
 
Inspreker verzoekt om maatregelen aan de bron en niet aan de gevel, want ’s nachts zijn 
de ramen ook open. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat er geen geluidsnormen worden overschreden en dat de toename van de 
geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg 
vrijwel geheel kan worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen: tweelaags 
ZOAB en een iets hoger scherm tussen de Lageweg en de Hogeweg. 

 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 

2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem/haar te informeren over de te verwachten 
overlast gedurende de werkzaamheden, alsmede persoonlijk te berichten inzake 
bovengenoemde vragen. 
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Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 223, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28, met name het traject tussen Hoevelaken en afslag Leusden-zuid, ligt heel dicht bij 
de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, Schuilenburgerplein en 
omgeving te Amersfoort. Er bestaan nu reeds gevaren voor gezondheid en hinder voor 
bewoners. Metingen wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 
á 10 dB(A) hoger is dan de in het ontwerp berekende waarde. Rijkswaterstaat heeft deze 
onvolkomenheden niet of niet tijdig onderkend.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• De geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en niet afdoende is 
tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof en luchtvervuilings-componenten, 
waartegen een geluidswal geen enkele bescherming biedt. Bij het kappen van de 
bomen aan de westzijde wordt deze belasting nog versterkt; 

• Het hanteren van een budget-argument zonder berekeningen te hebben gemaakt 
om afdoende maatregelen te treffen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het onverminderd toelaten van geluidsoverlast en luchtvervuiling in de omgeving 

van de woning, hetgeen tot gezondheidsschade zal leiden.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 223.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 
2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
betekent eliminatie van teveel luchtvervuiling.  
  
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 223. 
 
 

3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort 
deelrapport Lucht wekt de suggestie dat kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 
2020. Ook heeft inspreker bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de 
woning. 
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Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 223. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Ze geeft aan dat in haar visie het kappen 
van bomen aan de westzijde moet worden verboden. Voor de eventuele uitbreiding van de 
A28 is voldoende ruimte aan de oostzijde zoals oorspronkelijk door RWS was gepland 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 224, ingediend door:                           

 
 
Inwoner uit Leusden 
 
 
1.  Steeds meer geïsoleerde ligging van woning en bedrijf door wegverbreding 

A28 en wijzigingen aan onderliggend wegennet 

Inspreker (de familie) maakt bezwaar tegen de verbreding van de A28 en met name het 
niet nemen van adequate maatregelen die de overlast beperken dan wel verminderen. De 
familie woont sinds 1965 aan de Driftakkerweg 4a in Leusden. Toen de familie er kwam 
wonen was de A28 een eenbaansweg. De familie heeft de weg zien aanleggen. Sindsdien is 
hun bedrijf en woonhuis hier gevestigd. Voorheen waren er diverse ontsluitingswegen om 
te komen en te gaan. Via de Lockhorsterweg, via de Driftakkerweg-Hogeweg, Ursulineweg, 
Heiligenbergerweg, verlegging van de Driftakkerweg in verband met realisatie op/afrit 
Leusden. Keer op keer door beslissingen van overheidswege is de familie steeds 
geïsoleerder en slechter komen te zitten met alle overlast van dien.  
 
De directe buren zijn in het verleden reeds uitgekocht. 
  
De laatste jaren is het woongenot zienderogen verslechterd. Door de dagelijkse file voor 
de deur, de geluidsoverlast van auto- en vrachtwagenverkeer, het fijn stof, de 
uitlaatgassen, het (uit)zicht en de vrijheidsbeperkingen is thans het woongenot van de 
familie tot het nulpunt gedaald. Nu de verbreding van de A28 en renovatie van het 
knooppunt Hoevelaken op stapel staat, leest de familie in het OWAB dat de leefbaarheid 
nog verder wordt aangetast. 
 
Antwoord 

Inspreker (de familie) woont sinds 1965 in een vrijstaand huis in Leusden, aan de 
Driftakkerweg, vlak langs de A28. De familie heeft op deze locatie ook een bedrijf 
(caravanstalling). De familie refereert er in haar reactie terecht aan dat er twee projecten, 
de A28-wegverbreding en straks het project Knooppunt Hoevelaken, zullen plaatsvinden 
bij hen voor de deur. Dit is tevens het gemeenschappelijk kenmerk van de beide projecten 
dat ze bij inspreker pal voor de deur worden uitgevoerd. 
 
In verband met de bouw en hinder van het A28-project is de familie in april 2011 bezocht 
door Rijkswaterstaat. Er is gebleken dat er voor de verbreding van de A28 vanuit het 
project A28 Utrecht-Amersfoort geen grond nodig is van de familie. Wel heeft 
Rijkswaterstaat aangegeven dat er in het tweede project, Planstudie Hoevelaken, voor de 
lange termijn wordt gestudeerd naar een verbreding naar 2x4 rijstroken. Het is 
hoogstwaarschijnlijk dat, om dat project te realiseren, wél grond nodig zal zijn van de 
familie. Vanuit het project Hoevelaken zal inzichtelijk worden gemaakt wat de 
mogelijkheden zijn ten aanzien van een voortijdige grondaankoop. Het project Hoevelaken 
licht de familie hierover in. Het definitieve wegontwerp van het Hoevelaken-project wordt  
in 2015 in het Ontwerp-tracébesluit uitgewerkt en in 2016 in het definitieve Tracébesluit 
vastgesteld. 
 
Inspreker maakt ook bezwaar tegen fijn stof. In het WAB wordt voor het aspect fijn stof 
ingegaan op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL levert 
de onderbouwing dat overal in Nederland tijdig aan de grenswaarden voor stikstofdioxide 
en fijn stof wordt voldaan. Sinds 11 juni 2011 moet worden voldaan aan de grenswaarde 
voor fijn stof. Aan de grenswaarde voor stikstofdioxide moet uiterlijk 1 januari 2015 
worden voldaan. Om te kunnen beoordelen of de luchtkwaliteit zich voldoende verbetert, 
vindt jaarlijks monitoring plaats van de voortgang van het NSL. Indien uit de resultaten 
van de monitoring blijkt dat extra maatregelen noodzakelijk zijn om aan de luchtnormen te 
voldoen, zullen deze worden genomen. 
 
Het RIVM rapporteert over de resultaten van de monitoring. Uit het meest recente 
Monitoringsrapport van het RIVM blijkt dat de concentraties fijn stof in 2011 in Leusden 
lager waren dan de norm. Op de toetspunten langs de A28 ter hoogte van de 
Driftakkerweg is in de NSL monitoring een jaargemiddelde concentratie fijn stof berekend 
van maximaal 26 microgram per m3 in 2011. De bijdrage van de A28 aan deze 
concentraties fijn stof is ongeveer 2 microgram per m3. De bijdrage van het wegverkeer 
aan de fijn stof concentraties is de laatste decennia sterk gedaald, als gevolg van het 
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schoner worden van auto’s. De verwachting is dat de verbetering van de luchtkwaliteit zich 
de komende jaren doorzet, ook in de situatie met realisering van project. Uitgebreide 
informatie over de monitoring van het NSL is te vinden op www.nsl-monitoring.nl. 
 
De familie somt diverse vormen op van het aantasten van haar woongenot door onder 
meer de ontwikkelingen op de A28. Het derven van woongenot onderdeel uit van het 
thema gevolgen voor eigendom. Hierover is in het algemene gedeelte van deze Nota van 
Antwoord een speciale paragraaf opgenomen met meer gedetailleerde informatie; hier 
wordt naar verwezen. 
 
 

2.   Geluidsmeting en geluid van invloed op woongenot  

Inspreker denkt dat het aantal juist gemeten decibellen niet in het ontwerpbesluit staat. 
Daardoor wordt het belang van woongenot over het hoofd gezien. Inspreker vindt een 
individuele meting en afspraak gewenst. 
 
In de brochure RWS staat dat thans een geluidsniveau van 64 dB (zogenaamd) is gemeten 
voor de woning. RWS heeft aangegeven dat ze een rekenmethode hanteert. Echter uit 
onafhankelijke metingen van het bureau Blauw BV te Wageningen blijkt dat het 67 is. Op 
hun woonlocatie scoort de familie het hoogst zowel in geluid als in vervuiling. Op pagina 42 
van de brochure RWS staat dat woningen boven de 60 dB individueel beoordeeld worden 
waarvoor de familie graag in aanmerking komt. 
 
Antwoord 
De geluidbelasting op de woning van inspreker is berekend met een akoestisch rekenmodel 
en getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. 
 
Uit metingen blijkt dat de geluidbelasting ca. 67 dB bedraagt, terwijl de maximaal 
berekende waarde 64 dB bedraagt. Deze laatste waarde is echter inclusief de wettelijk 
toegestane aftrek van 2 dB conform art. 110g van de Wet geluidhinder. 
Als deze correctie niet wordt toegepast, bedraagt de geluidbelasting 66 dB en dat 
ongeveer gelijk met de meting.  
 
De geluidbelasting van 65 dB betekent echter dat de geluidbelasting boven de norm van 
63 dB van de Nota Mobiliteit komt. Er is daarom aanvullend onderzoek gedaan naar 
maatregelen voor deze woning, zie paragraaf 6.10.1 van het Specifiek bijlagenrapport. 
Hieruit bleek dat het niet doelmatig is om geluidbeperkende maatregelen te treffen voor 
deze woning. 
 

3.   Onroerend goed niet meer verkoopbaar 

Inspreker geeft aan dat het onroerend goed en woongenot nu door de verbreding 
wederom wordt beperkt en aangetast; op deze manier is het niet meer leefbaar, laat staan 
verkoopbaar.  
 
Antwoord 

Zoals ook onder punt 1 wordt benoemd, zal vanuit het project knooppunt Hoevelaken 
inzichtelijk worden gemaakt wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van een voortijdige 
grondaankoop. Het project Hoevelaken licht de familie hierover in. 
 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het A28-
wegaanpassingsbesluit of de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek 
tot schadevergoeding indienen. Een verdere toelichting over schade-vergoeding vindt u in 
het thematische deel van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf 
“Gevolgen voor eigendom”. 
 

4.  Geluidsreflectie van scherm aan de overkant op woning  

In het OWAB is aangegeven dat aan de overzijde een geluidsscherm wordt geplaatst. 
Omdat eikenbomen voor het huis van inspreker reeds zijn gekapt en deze in de plannen 
ook niet terug komen, is thans het geluid al toegenomen. Na plaatsing van het 
geluidsscherm zal het geluid door reflectie aanzienlijk worden versterkt in de richting van 
de woning.  
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Antwoord 
Het geluidscherm dat aan de Amersfoortse zijde wordt geplaats zal absorberend worden 
uitgevoerd. Als gevolg daarvan zal slechts een deel van het geluid worden weerkaatst, het 
effect hiervan op de woning van inspreker bedraagt ca. 0.3 dB. 
 
5.   Bespreking situatie 

Inspreker geeft aan dat ze hun situatie graag bespreken op de afspraak op 28 april 2011 
ter plaatse in Leusden. 
 
Antwoord 

Rijkswaterstaat is eind april 2011 op huisbezoek geweest bij inspreker en er is toen 
constructief overleg gevoerd over de situatie van de familie. Hierbij was ook de 
geluidsadviseur van Rijkswaterstaat aanwezig. Voor het overige wordt verwezen naar het 
antwoord op deelvraag 1. 
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Zienswijze 225, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hoevelaken                          
 
 
1.   Belang van bewoner bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken.    

Inspreker heeft als inwoner van Hoevelaken bezwaar tegen het afsluiten van de A1 afrit 
voor het verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle zoals dat wordt voorgesteld in het 
OWAB. Inspreker is eigenaar van een koopwoning en heeft destijds voor Hoevelaken 
gekozen (mede) vanwege de goede bereikbaarheid en de relatief rustige en veilige 
woonomgeving. Dit ondanks een wat hogere aanschafprijs van de woning in relatie tot 
andere potentiële vestigingsplaatsen. 
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van (onderdelen van) de 
tekst van een standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting 
Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
 
 
2.  Sluiting van afrit 14 (OWAB-verbreding A28) op A1  

De minister zegt: “In het kader van het spoedwetproject A28 Utrecht-Amersfoort wordt de 
verbindingsboog vanuit de richting Utrecht naar richting Apeldoorn verbreed. Het verkeer 
dat vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle komt en de afrit Hoevelaken wil nemen, 
moet dan 3 rijstroken wisselen om de afrit te kunnen bereiken. Voor deze weefbewegingen 
is te weinig weglengte beschikbaar, omdat de aansluiting Hoevelaken op korte afstand van 
het knooppunt ligt. Op de verbrede verbindingsboog wordt meer autoverkeer voorzien, 
waardoor het weven van dit verkeer zal leiden tot een verkeersonveilige situatie die ook 
gevoelig is voor congestie. Daarom wordt het gebruik van de afrit Hoevelaken voor dit 
verkeer afgesloten. Omwille van de verkeersveiligheid ben ik niet bereid deze maatregel in 
te trekken”.   
 
Het afsluiten van de A1 afrit voor het verkeer vanuit richting Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van Hoevelaken en woning van inspreker aanzienlijk verslechteren omdat 
hij dan via omwegen (extra tijd en belasting onderliggend wegennet) het dorp moet 
bereiken. Daarvoor zijn dan vier mogelijkheden: 

• Via de afslag A28 bij de Hogeweg, waarbij inspreker geconfronteerd zal worden 
met de dagelijkse files op dit weggedeelte door het verhoogde verkeersaanbod. 
Aanleg van de nieuwe Energieweg om de stagnatie-problemen op te lossen (de 
realisatie is conditioneel aan het afsluiten van de A1 op- en afritten bij Hoevelaken 
als één van de voorwaarden uit de voormalige “Overeenkomst Vathorst”) zal pas in 
2014 plaatsvinden: 

• Het alternatief voor verkeer uit Amsterdam is de A1 afrit bij Amersfoort Noord te 
nemen en dan van de ringweg van Vathorst en de nieuwe Hanzetunnel gebruik te 
maken. Deze verbinding is, gezien de autoluwe opzet van dit gebied door onder 
meer de vele rotondes en verkeersdrempels, geen geschikte verbindingsweg voor 
doorgaand verkeer. Bovendien heeft Vathorst al dagelijks met een grote 
verkeersopstopping op deze ringweg te maken, zodat het extra verkeersaanbod 
ook hier voor nog meer files zal zorgen; 

• Afslag Leusden en via Stoutenburg, richting Achterveld, via de Stoutenburgerlaan 
naar Hoevelaken. Afgezien van het extra verkeer voor Leusden, wordt inspreker 
hier in de spitstijd geconfronteerd met een rijverbod (’s ochtends richting 
Hoevelaken-Leusden en ’s avonds richting Leusden-Hoevelaken); 

• Af-/oprit 15, waarna respectievelijk waarvóór inspreker via het onderliggend 
wegennet met een toenemend aantal verkeersdrempels de bestemming 
(woonplaats/oprit snelweg) moet bereiken. 
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Inspreker stelt dat zijn woongenot en de veiligheid op de lokale wegen zal afnemen door 
toenemend (sluip)verkeer. 
 
Hoevelaken ligt direct aan het knooppunt, een van de drukkere knooppunten in Nederland. 
Het dorp ondervindt daar in de zin van luchtvervuiling en geluidshinder de nadelen en de 
“lasten” van. Daartegenover staat de goede bereikbaarheid (“de lusten”). Inspreker meent 
dat de lusten van het knooppunt niet nu ook een “last” mogen worden (onevenredig 
getroffen). 
 
Inspreker is daarom van mening dat het opheffen van de afrit A1 Hoevelaken niet moet 
worden uitgevoerd, omdat het zijn belang, als (lokaal) weggebruiker en als 
woningeigenaar, zeer schaadt, evenals dat van medebewoners. De argumenten voor het 
afsluiten zijn niet, of in ieder geval onvoldoende, feitelijk onderbouwd . Bovendien zijn er 
goede argumenten om de afslag open te houden. 
 
Argumenten voor het openhouden afrit A1 Hoevelaken 

Het plan om het bescheiden verkeersaanbod van de A28 uit richting Zwolle dat naar de A1 
richting Apeldoorn al voortijdig op de A1 hoofdrijbaan te laten invoegen, om het verkeer 
op de verbindingsboog van de A28 uit Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn meer ruimte 
te verschaffen, waardoor de A1 afslag  Hoevelaken voor verkeer uit richting Amsterdam 
niet bereikbaar is is niet onderbouwd en ook niet nodig.  

• Er zijn geen argumenten (o.a. actuele verkeerscijfers) gegeven die de noodzaak 
voor een tweebaansboog (Utrecht naar Apeldoorn) onderbouwen.  

• In de huidige situatie –in 2011- is er nooit congestie (ook niet in de spitsuren) op 
deze boog en er is ook nauwelijks sprake van een onveilige situatie. (Eerder wel in 
de richting Amsterdam vanaf oprit bij Hoevelaken en samenvoegend verkeer vanaf 
Utrecht). 

• Bij andere, vergelijkbare (knooppunt)situaties wordt een dergelijk besluit tot het 
onderhavige besluit (sluiting van afrit 14) niet genomen. 

• Het ontwerp voor project Knooppunt Hoevelaken moet eerst definitief worden 
alvorens deze afsluiting te realiseren, anders is de kans groot dat kapitaal wordt 
vernietigd door dubbel werk of aanpassingen. 

• Eventuele financiële argumenten (hogere realisatiekosten) kunnen niet als een 
infrastructureel argument worden beschouwd, zijn relatief (ten opzichte van 
wisselende beschikbare middelen) en zijn derhalve oneigenlijk. 

• De gemeenten Amersfoort, Leusden en Nijkerk hebben zich in het project 
Knooppunt Hoevelaken al duidelijk tegen de afsluiting van de op- en afritten bij 
Hoevelaken verklaard, omdat het behoud voor een aanzienlijke ontlasting van het 
verkeer op het onderliggend wegennet zorg draagt. Met die extra belasting voor 
het onderliggend wegennet door afsluiting van af/oprit 14 is in het OWAB geen 
rekening gehouden. 

• Het extra verkeer naar Hoevelaken dat van de A28 afslag bij de Hogeweg in 
Amersfoort gebruik zal maken, zal ook voor meer stagenatie op het 
hoofdwegennet zorgen. 

• Door het extra verkeer zullen de inwoners van Vathorst en aan de Hogeweg met 
meer lawaai en luchtvervuiling worden geconfronteerd waarover inspreker geen 
enkele onderbouwing in het OWAB kan terugvinden. Dat zal ook leiden tot meer 
onveilige situaties waarover in het OWAB in bijlage 5.1 is aangegeven dat een 
daling van de verkeersdruk op het onderliggende wegennet een gunstig effect 
heeft op het terugdringen van het aantal ernstige ongevallen. 

• De afsluiting van deze afrit (de verslechterde bereikbaarheid) heeft zeer 
waarschijnlijk een negatieve invloed op de huizenprijzen in Hoevelaken en met 
name op de woning van inspreker. Hierdoor wordt deze moeilijker verkoopbaar. 
Inspreker heeft zich daarom aangemeld als sympathisant bij de Stichting 
Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar.  

• Het afsluiten van de afrit zal ook een negatieve invloed hebben op het 
vestigingsklimaat voor en handel van ondernemers in Hoevelaken en de lokale 
werkgelegenheid. 

 
 

Voorstel inspreker  

Handhaaf de huidige situatie op het Klaverblad Hoevelaken ten aanzien van verkeer van 
A28 Noord naar A1 Oost omdat er geen noodzaak is aangetoond tot wijziging. Vanaf de 
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boog kan deze gewoon als tweebaans gebouwd worden. Het verkeer kan op het laatste 
deel op één rijstrook worden geleid (zoals gedaan wordt bij veel verbindingsbogen op 
andere knooppunten) en de hoofdwegen kunnen worden gehouden zoals zij nu zijn en 
daardoor kan de afrit behouden worden. Deze situatie is dan precies dezelfde als in de 
huidige situatie (dus wel verantwoord qua veiligheid) en kan zo gehouden worden tot een 
beslissing is genomen over het project knooppunt Hoevelaken. 
 
Antwoord 

In deelvraag 1 bent u verwezen naar het Algemene gedeelte van deze Nota van Antwoord 
waarin een uitgebreide beantwoording is opgenomen over het onderwerp Aansluiting 
Hoevelaken, en waarin onder meer verder wordt ingegaan op de belangenafweging. Op de 
aspecten verkeer en waardevermindering wordt hierbij tevens ingegaan. Hier wordt naar 
verwezen.  
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Zienswijze 226, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Geluidsoverlast op woning en in de wijk Rustenburg. Afwijking van 5 decibel. 

Luchtkwaliteit en fijn stof. Waardevermindering.  

Inspreker geeft aan dat er een goed en inzichtelijk onderzoek ontbreekt naar een 
effectieve geluidsafscherming van haar woning (Van Randwijcklaan 104) en de wijk 
Rustenburg. 
 
Volgens haar is onvoldoende gekeken naar de invloed op haar leefmilieu waarbij ze vooral 
de geluidbelasting en luchtkwaliteit/fijn stof belangrijk vindt. Tijdens de voorlichtingsavond 
van RWS in de Groene Stee op 19 april 2011 werd gemeld dat er geen fijnstof meting is 
gedaan omdat hier geen wettelijke regels voor zijn. Inspreker bestempelt dit als 
struisvogelpolitiek: “we moeten vooral niet meten wat het nu is, want dan komen er 
problemen van”.  
 
Inspreker stelt dat ze wordt geraakt in haar belang, namelijk haar woongenot. De 
afgelopen jaren is de geluidsbelasting van de aanwezige infrastructuur (A1, A28) steeds 
belastender geworden, ook o.a. door de aanleg van de Outputweg. Het toenemende 
verkeer zorgt voor een toename van de geluidsbelasting bij de woning. Het is zelfs zoveel 
meer geworden dat inspreker overweegt te verhuizen ondanks dat ze dit een heel mooi 
huis vinden.  
 
Tijdens de info-avond werd gemeld dat er bij 1440 woningen in Rustenburg sprake zal zijn 
van een stijging van de geluidbelasting met 2 dB of meer. Dit vindt inspreker 
verontrustend, vooral omdat op de site van RWS staat dat waarden een afwijking kunnen 
hebben van 5 dB of meer. 
 
Ook met het ophogen van het scherm met 1 meter extra zijn de gevolgen voor 202 
woningen nog steeds belabberd, namelijk een waarde van 53 tot 68 dB. Daarbij is alleen 
nog maar de geluidbelasting van dit project meegenomen. In de toekomst staat nog meer 
op stapel voor Knooppunt Hoevelaken. Dit zal leiden tot een onacceptabele geluidbelasting 
rondom woning van inspreker en resulteert in waardedaling van de woning. 
 
Antwoord 

Het onderzoek naar de effecten van de verbreding van de A28 richt zich op basis van het 
wettelijk kader van de Wet geluidhinder in eerste instantie uitsluitend op de 
geluidbelasting ten gevolge van de A28. De geluidbelasting van andere wegen, zoals de 
door inspreker genoemde Outputweg, komen pas in beeld als de toename van de 
geluidbelasting als gevolg van het project niet (geheel) kan worden weggenomen. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat in de wijk 
Rustenburg na maatregelen, de aanleg van tweelaags ZOAB en het iets hogere scherm 
tussen de Lageweg en de Hogeweg, de toename van de geluidbelasting t.g.v. de A28 
vrijwel geheel kan worden weggenomen. Dit betekent dat de geluidbelasting in de 
toekomstige situatie (2023) bij de meeste woningen niet of nauwelijks hoger zal zijn dan 
die in de huidige situatie (2010). 
 
De door inspreker genoemde geluidbelasting van 68 dB is een gecumuleerde 
geluidbelasting, die niet wordt veroorzaakt door de A28 maar door een andere 
geluidsbron, zoals de spoorlijn of de overige wegen in de nabijheid van de woning. In het 
kader van het project is het niet mogelijk om hiervoor maatregelen te treffen, het project 
zorgt er wel voor dat de totale geluidsituatie niet verslechtert door de geluidbelasting van 
de A28 niet te laten toenemen. 
 
Luchtkwaliteit/Fijn stof 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid. Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de 
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luchtkwaliteit worden genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen 
voor verbetering van de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
2.  Woning inspreker ontbreekt in lijst Hogere waarden geluid 

Inspreker kan haar woning niet terugvinden in de bijlage Vaststelling Hogere Waarden. Ze 
kan zich niet voorstellen dat er geen enkel huis op de Van Randwijcklaan hier onder valt, 
terwijl huizen vlakbij op de Rustenburgerweg en Plompstraat wel worden genoemd. 
Inspreker vraagt zich af of er gemeten is bij haar huis en wat de vastgestelde waarden 
waren? 
 
Antwoord 

De vaststelling van een hogere waarde heeft niets te maken met de absolute 
geluidbelasting bij woningen. Een hogere waarde wordt vastgesteld als de geluidbelasting 
in de toekomst, na maatregelen, afgerond nog hoger is dan de huidige geluidbelasting. Bij 
de woning van inspreker was dit niet het geval. 
 
In het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB is de toetsing aan de 
grenswaarden uitgevoerd en hieruit blijkt dat de geluidbelasting bij de woning van 
inspreker zowel in de huidige (2010) als de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB 
bedraagt. Er behoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. 
 

 

3.  Tijdelijke schermen plaatsen 

Indien RWS geen tijdelijke schermen plaatst, zal er een enorme geluidsbelasting zijn 
tussen de 6 maanden en een jaar. Hierdoor zal woning van inspreker, indine zij dit wenst 
of door een situatie gedwongen wordt, gedurende die periode al helemaal niet te verkopen 
zijn, buiten het feit om dat het woongenot tijdnes die periode wordt verziekt. Inspreker 
dringt er op aan dat er in deze periode een tijdelijke oplossing voor dit probleem wordt 
gevonden. 
 
Antwoord 

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden streeft Rijkswaterstaat ernaar om de 
werking van de huidige geluidschermen in stand te houden. Hiervoor worden de schermen 
tijdelijk verplaatst en worden aanvullende maatregelen zoals tijdelijke schermen geplaatst. 
 
4.  Luchtkwaliteit 

Waarom komt er geen maximumsnelheid van 80 km per uur om de luchtkwaliteit te 
beschermen zoals op de A13 in Rotterdam? 
Wat zijn de normen van fijn stof en waarom wordt dit niet gemeten zodat er eventueel 
maatregelen kunnen worden getroffen? 
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
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nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide.  
 
Voor fijn stof (PM10) gelden op dit moment twee grenswaarden: 
• Een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof van 40 µg/m3. 
• Een grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie fijn stof van 50 µg/m3. Deze 
grenswaarde mag maximaal 35 dagen per kalenderjaar worden overschreden. 

 
Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is een effectieve wijze om 
de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te beschermen. Bij het 
vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al meegenomen, zodat effecten op 
de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden voorkomen.  
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, zoals een maximumsnelheid van 80 km/uur, op te nemen in het 
Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
In de monitoring van het NSL worden de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in kaart 
gebracht op basis van modelberekeningen en metingen. 
 
De metingen worden verricht door het RIVM in het kader van het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit (voor een overzicht van de meetpunten zie www.rivm.nl/lml). Waar mogelijk 
worden de meetwaarden aangevuld met, dan wel getoetst aan, metingen van regionale 
milieudiensten. De metingen vormen een essentiële basis voor de calibratie van 
modelberekeningen.  
 
Modelberekeningen zorgen voor een geografisch meer gedetailleerd en beter dekkend 
totaalbeeld van de luchtkwaliteit dan mogelijk is op basis van alleen metingen op een 
beperkt aantal meetlocaties. Voor toekomstige situaties kunnen uiteraard alleen 
berekeningen uitsluitsel geven over de luchtkwaliteit. 
 
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 

5.   Hoe dichtbij komt de Outputweg/snelweg A28? 

Er bestaat onduidelijkheid hoe dichtbij de Outputweg/snelweg A28 komt als in een later 
stadium knooppunt Hoevelaken verder moet worden verbreed ter hoogte van dit punt.  
 
Antwoord  
De bestaande situatie van de Outputweg staat op de ondergrond van de kaarten (nr. 11 en 
12) bij het WAB. Er wordt op gewezen dat de Outputweg buiten de planbegrenzing van het 
project A28 ligt. Op de kaarten bij het WAB A28 is de ligging van de snelweg A28 na de 
verbreding ingetekend. Het wegontwerp van het project A28 biedt de tijdelijke oplossing.  
Het wegontwerp van de planstudie knooppunt Hoevelaken staat nog niet vast. Het project 
wordt pas in 2014 aanbesteed. In het project Hoevelaken wordt de permanente oplossing 
ontwikkeld. Na TB-besluitvorming gaat dat project pas in 2017-2020 bouwen.  De 
gevraagde duidelijkheid is dus nog niet te geven aan de inspreker.  
 

6.   1 meter bovenop nieuw te bouwen geluidsscherm 

Inspreker vindt dat de 1 meter bovenop het nieuw te bouwen geluidscherm moet doorgaan 
over de hele lengte van het stuk langs de Outputweg en deze niet moet ophouden bij het 
kunstwerk Oude Lageweg. De geluidswal vanaf dit punt tot aan knooppunt Hoevelaken is 
namelijk al jaren aan het verzakken volgens de bewoners. Die 618 euro verschil waardoor 
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het een no go werd, kan voor het eerste deel in ieder geval geen probleem zijn. Is dit 
inmiddels gewijzigd naar positief, daarmee bedoeld inspreker dat het sowieso doorgaat? 
 
Antwoord 
Uit de afweging van maatregelen is zowel in het OWAB als in het geactualiseerde 
onderzoek voor het WAB gebleken dat met de voorgestelde maatregelen kan worden 
voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en dat er weinig overschrijdingen 
resteren, zie ook de beantwoording van zienswijze 124. 
 
Voor het deel van de geluidwal tussen de Lageweg en het knooppunt Hoevelaken wordt 
door inspreker aangehaald dat deze aan het verzakken is. Voor de uitgevoerde toetsing 
heeft dit nauwelijks invloed, omdat het vermeende verminderde effect in zowel de huidige 
als de toekomstige situatie wordt meegenomen en dus de toetsing op overschrijdingen niet 
beïnvloedt. 
 
Door de aanpassing van het akoestisch onderzoek wordt het scherm tussen de Hogeweg 
en de Lageweg nu verhoogd over de gehele lengte tot 5 meter. Verdere ophoging blijkt 
niet doelmatig. 
 

7.   Laanbeplanting langs traject tegen geluid 

Inspreker verzoekt RWS te kijken naar de mogelijkheden van laanbeplanting langs dit 
traject om de toename van geluidbelasting te minimaliseren.  
 

Antwoord 
Het aanbrengen van laanbeplanting is geen geluidbeperkende maatregel. Beplanting heeft 
weinig effectter beperking van geluidsbelasting. 
 
8.  Geen tijdelijke maar definitieve ontheffing geluid. Voldoen aan 48 dB 

Inspreker geeft aan dat voor veel woningen een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. 
Hiermee wordt het woonklimaat aanwijsbaar verslechterd. Het gaat hier namelijk niet om 
een tijdelijke ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende 
uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is 
dat RWS opnieuw ontheffing vraagt bij de in de ogen van RWS geringe toename of te hoge 
kosten. Hierdoor wordt de grens van geluidsbelasting steeds verder opgeschroefd en komt 
inspreker er steeds bekaaider vanaf. Tevens zal de waardedaling van diverse woningen 
verspreid over de wijk ook invloed hebben op de waardebepaling van de woning van 
inspreker. Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens 
kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het 
geluidsscherm) dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat er geen geluidsnormen worden overschreden en dat de toename van de 
geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg 
vrijwel geheel kan worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen: tweelaags 
ZOAB en een iets hoger scherm tussen de Lageweg en de Hogeweg. 
 
Waardevermindering  
Op waardevermindering is reeds ingegaan bij deelvraag 1 en hier wordt naar verwezen.  
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Zienswijze 227, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van haar woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is haar 
woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan 
de bron te treffen.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat er geen geluidsnormen worden overschreden en dat de toename van de 
geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg 
vrijwel geheel kan worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen: tweelaags 
ZOAB en een iets hoger scherm tussen de Lageweg en de Hogeweg. 
 
2.  Fijn stof 

Inspreker mist een onderzoek naar de hoeveelheid fijn stof. Door een grotere toestroom 
van verkeer is dit volgens inspreker een belangrijk onderdeel om mee te nemen. 
Verkeersdoorstroming mag niet boven het belang van de gezondheid staan.  
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid. Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de 
luchtkwaliteit worden genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen 
voor verbetering van de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 

3.  Hogere waarde op woning. Verhogen van het geluidsscherm 

Voor de woning van inspreker wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd. Hiermee 
wordt haar woonklimaat aanwijsbaar verslechterd. Het gaat hier niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij de volgende uitbreiding wordt 
uitgegaan van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat de minister 
opnieuw ontheffing vraagt bij de in haar ogen geringe toename.  
 
Inspreker wijst op slaapproblemen door toenemend lawaai van continu verkeer. Het 
genieten van deze plek is afgenomen, rustig in de tuin zitten is er niet bij door 
geluidsoverlast. Het bemoeilijkt eventuele verkoop van de woning. Inspreker verzoek het 
geluidsaspect voor haar woning en de wijk nog eens kritisch te bekijken en dusdanige 
geluidsmaatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het geluidsscherm) dat de woning 
en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
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Antwoord 

Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
zowel de huidige (2010) als de toekomstige situatie (2023) bij de woning van inspreker 
maximaal 52 dB bedraagt. Er is dus geen sprake meer van een toename van de 
geluidbelasting en er behoeft geen hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Het door inspreker genoemde geluidniveau is inderdaad de voorkeursgrenswaarde van de 
Wet geluidhinder. In het kader van dit onderzoek is echter voor de meeste woningen de 
huidige geluidbelasting de grenswaarde waaraan voldaan moet worden. Met de 
voorgestelde maatregelen lukt dat bij vrijwel alle woningen in de wijk Rustenburg. 
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Zienswijze 228, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van de woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is het 
woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan 
de bron te treffen.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat er geen geluidsnormen worden overschreden en dat de toename van de 
geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg 
vrijwel geheel kan worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen: tweelaags 
ZOAB en een iets hoger scherm tussen de Lageweg en de Hogeweg. 
 
2.  Hogere waarde op woning. Verhogen van het geluidsscherm. Vrachtwagens 

uit Oost Europa op de A28. 

Voor de woning van inspreker wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd. Hiermee 
wordt het woonklimaat aanwijsbaar verslechterd en de waarde ervan in de toekomst lager. 
Het gaat hier niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat 
bij een volgende uitbreiding wordt uitgegaan van deze hogere geluidsbelasting en dat het 
zelfs mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing vraagt bij een in haar ogen geringe 
toename.  
 
Inspreker wijst erop dat is uitgegaan van een rekenmodel dat verouderd is en bovendien 
uitgaat van gemiddelde landelijke waarden. Het verkeer op de A28 bestaat voor een 
substantieel deel uit verouderde vrachtwagens uit Oost Europa. Zowel de geluidsproductie 
als de emissie van deze wagens ligt substantieel boven het gemiddelde. Een meting zou de 
basis moeten vormen voor de besluitvorming.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het 
geluidsscherm) dat de woning en de wijk minimaal voldoet aan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB.  
 
Antwoord 

Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
zowel de huidige (2010) als de toekomstige situatie (2023) bij de woning van inspreker 
maximaal 48 dB bedraagt. Er is dus geen sprake meer van een toename van de 
geluidbelasting en er behoeft geen hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Rekenen of meten 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
Rekenmodel 
Volgens het Reken- en meetvoorschrift 2006 wordt aangegeven hoe akoestische 
berekeningen dienen te worden uitgevoerd. Dit Reken- en meetvoorschrift wordt 
aangehouden zodat overal op dezelfde manier geluidmodellen worden opgebouwd en 
berekeningen op dezelfde manier plaatsvinden.  
In deze rekenmethodiek is tevens de geluidproductie van de voertuigen opgenomen, 
waaronder vrachtwagens. Deze emissie is gebaseerd op de gemiddelde geluidproductie 
van vrachtwagens. Specifieke andere omstandigheden op de A28, zoals de aanwezigheid 
van relatief meer verouderde, Oosteuropese vrachtwagens, worden in dit standaard 
rekenmodel niet gehanteerd. 
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Zienswijze 229, ingediend door:                               

 
 
Raadsfractie D66 Amersfoort 
Stadhuisplein 1 
3811 LM  Amersfoort 
 
 
1.   Tegen afsluiting afrit Hoevelaken (A1)  

De raadsfractie D66 van de gemeente Amersfoort dient de zienswijze in over het afsluiten 
van de A1 afrit voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle zoals wordt voorgesteld 
in het OWAB. De betrokkenheid van de raadsfractie bij het OWAB volgt uit de van hen 
verwachte belangenbehartiging voor de inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. De 
afsluiting van de afslag Hoevelaken op de A1 vanuit Amsterdam heeft forse nadelen voor 
de inwoners en het bedrijfsleven en deze worden in hun belangen geschaad. 
 

Plannen 
De plannen voor de verbreding van de A28 tussen Utrecht en knooppunt Hoevelaken 
hebben consequenties voor het knooppunt en met name voor de afslag Hoevelaken, 
gerekend vanuit de richting Amsterdam op de A1. Gepland wordt dat de verbindingsboog 
van de A28 naar de A1 richting Apeldoorn tweebaans wordt. Vanwege de gecompliceerde 
verkeerssituatie die ontstaat, wordt het onmogelijk gemaakt dat het verkeer op de A1, dat 
vanuit de richting Amsterdam komt, de afslag Hoevelaken kan nemen. Het verkeer op de 
rijbanen van de verbindingsboog dient op de A1 in te voegen in de verkeersstromen vanuit 
Amsterdam richting Apeldoorn. In die verkeersstromen vanuit Amsterdam is het verkeer 
op de A28 vanuit Zwolle, dat afslaat richting Apeldoorn eerder ingevoegd.  
 

Problemen A, B en C 
Inspreker is van mening dat het afsluiten van de A1 afslag bij Hoevelaken voor verkeer uit 
de richtingen Amsterdam en Zwolle de bereikbaarheid van Hoevelaken, delen van 
Amersfoort (Vathorst-Oost/Hooglanderveen (via de nieuwe Hanzetunnel) en Wieken-
Vinkenhoef) de verdere regio en het onderliggende regionale wegennet fors zal aantasten.  
 
A: Verkeer op de A1 vanuit richting Amsterdam dat naar Hoevelaken, Amersfoort Vathorst 
Oost/Hooglanderveen of Amersfoort Wieken/Vinkehoef of elders in de regio wil en dat 
normaal gebruik maakt van deze afslag zal naar alternatieven moeten zoeken.  
 
Afslag Amersfoort Noord 
Het verkeer voor Vathorst oost/Hooglanderveen vanuit Amsterdam zal dan van de Ring 
Vathorst gebruik dienen te maken. Het verkeer voor Hoevelaken, Amersfoort 
Wieken/Vinkenhoef en de aangrenzende regio dat van deze afslag gebruik maakt zal van 
de ringweg van Vathorst en de nieuwe Hanzetunnel gebruik dienen te maken. Gezien de 
autoluwe opzet van de ringweg door onder meer de vele rotondes en drempels is dit geen 
geschikte verbindingsweg voor doorgaand verkeer. Vathorst heeft op deze ringweg 
dagelijks met grote verkeersopstoppingen te maken. Extra verkeersaanbod zal dit niet 
verbeteren. Hetzelfde geldt voor verkeer naar Hoevelaken, Wieken/Vinkenhoef en de 
achterliggende regio dat via de Hanzetunnel zijn weg zal moeten vinden.  
 
Knooppunt Hoevelaken richting Utrecht en daarna afslag Amersfoort 
Dit is vooral een alternatief voor verkeer Wieken/Vinkenhoef, Hoevelaken en de regio 
daaromheen. Dit neemt de Hogeweg richting Hoevelaken, vervolgt op korte termijn via de 
Energieweg, nu nog de Hogeweg. Het verkeer voor Wieken/ Vinkenhoef komt daar op zijn 
bestemming, het verkeer voor Hoevelaken en omgeving komt dan terecht bij de huidige 
afslag. Voor deze route zal de extra verkeerslast mogelijk ook tot forse verkeershinder 
aanleiding geven.  
 
B.  Verkeer op de A28 vanuit de richting Zwollle dat normaal via de afslag Hoevelaken wil, 
zal alternatieven moeten zoeken 
 
Afslag Vathorst Nijkerk-Zuid 
Het verkeer richting Hoevelaken zal zijn weg moeten zoeken via de Arkemheenweg en de 
Amersfoortsestraat/Nijkerkerstraat. Het toch al drukke verkeer daar zal extra worden 
belast  
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Afslag Amersfoort: Hiervoor geldt dezelfde argumentatie als bij punt A, tweede onderdeel 
 
C. Regionaal verkeer 
Voor het regionaal verkeer geldt dat het veelal ook via voorgaande alternatieven, 
afhankelijk van de bestemmingen, zijn weg zal moeten zoeken.  
 
Inspreker is van mening dat de afslag A1 Hoevelaken vanuit de richtingen Amsterdam en 
Zwolle niet moet worden gesloten, omdat dit het belang van de weggebruikers, de 
bedrijven en de inwoners van Amersfoort en andere betrokken gemeenten erg schaadt. 
Argumenten voor het afsluiten zijn niet of onvoldoende onderbouwd. 
 
2  Onvoldoende argumentatie voor de afsluiting afrit Hoevelaken (A1) 

 
1. Plannen voor de tweebaans verbindingsboog A28-A1 richting Apeldoorn 
In de plannen wordt een tweebaans verbindingsboog geprojecteerd zonder motivatie 
waarom. Uit de tekeningen blijkt dat op de A28 ter hoogte van viaduct Lageweg het 
verkeer richting Zwolle respectievelijk richting Amsterdam/ Apeldoorn zich splitst in 2 
tweebaans parallelbanen. De weg richting Amsterdam en Apeldoorn splitst zich even later 
in 2 eenbaans wegen richting Amsterdam respectievelijk Apeldoorn. Weer even later, net 
na het spoorwegviaduct, wordt de eenbaansweg richting Apeldoorn verbreed tot 2 banen. 
Het verkeer op die tweebaansweg moet zich via het viaduct Amersfoortsestraat, samen 
met het invoegende verkeer vanuit de Amersfoortsestraat richting Apeldoorn 
samenvoegen met het verkeer vanuit Amsterdam/Zwolle (2 banen). Feitelijk gaan hier dus 
5 banen naar twee, alleen bij forse drukte wordt de spitsstrook opengesteld en voegen 5 
banen zich tot drie.  
 
In de huidige situatie is het verkeerstechnisch vaak al een probleem als het verkeer vanuit 
de eenbaans-situatie op de afslag A28 invoegt op de A1 richting Apeldoorn. De spitsstrook 
biedt wel wat ruimte, maar vaak niet afdoende waardoor op gezette tijden nog steeds van 
filevorming sprake is. Door op de verbindingsboog A28-A1 twee banen te creëren, neemt 
de verkeersdruk bij de aansluiting op de A1 toe en zullen maatregelen noodzakelijk zijn 
om het verkeer op de verbindingsboog eerder samen te voegen om problemen bij het 
invoegen te voorkomen. De ruimte die dan eerder gerealiseerd leek, blijkt fake. Werkelijk 
effectief wordt zo’n verbindingsboog als de toeleidende wegen al effectief ruimte daarvoor 
bieden en als voor het invoegen op de doorgaande weg voldoende ruimte is om het 
verkeersaanbod te kunnen verwerken.  
 
De planstudie knooppunt Hoevelaken kan hier mogelijk adequate oplossingen bieden, 
waarbij de afslag Hoevelaken voor het verkeer vanuit Amsterdam en Zwolle behouden 
blijft. Inspreker mist een serieuze onderbouwing waarom op basis van het huidige 
verkeersaanbod en de aanvoer- en afvoermogelijkheden een tweebaans uitvoering van de 
verbindingsboog A28 zuid noodzakelijk zou zijn.  
 
Inspreker stelt dat het argument dat de verkeersveiligheid niet gediend is met afslaand 
verkeer richting Hoevelaken niet valide is. Dit omdat de gedachte oplossingen geen 
werkelijke oplossingen voor de verkeersproblematiek bieden. Inspreker meent dat deze, 
nota bene tijdelijke, oplossing op een verkeerde manier vooruit loopt op de planstudie 
knooppunt Hoevelaken. Dat is de planstudie waarin ook de aansluitende snelwegen A1 en 
A28 worden meegenomen. Over deze plannen wordt op een later tijdstip beslist. 
 
2  Wijze van invoegen van verkeer vanuit Zwolle (A28) richting Apeldoorn (A1) 
Voorgesteld wordt om het (relatief meer bescheiden) verkeersaanbod dat van de A28 
vanuit Zwolle naar de A1 richting Apeldoorn rijdt, al voortijdig op de A1 hoofdbaan te laten 
invoegen om het verkeer op de geplande verbindingsboog van de A28 vanuit Utrecht naar 
de A1 richting Apeldoorn meer ruimte te verschaffen. Dit zou als effect hebben dat het 
verkeer uit de richting Amsterdam verhinderd wordt de afslag Hoevelaken te nemen. Maar 
ook dat het verkeer vanuit Zwolle richting A1 de afslag Hoevelaken niet meer kan nemen.  
Inspreker vindt dat de noodzaak hiertoe eveneens niet is onderbouwd. Het is volgens 
inspreker niet noodzakelijk om de problemen hier op te lossen. Tevens loopt dit ook 
vooruit op de plannen voor knooppunt Hoevelaken. Ook dit argument voor het afsluiten 
van de A1 afrit bij Hoevelaken voor verkeer uit de richting Amsterdam is niet valide. 
 
3  Reactie gemeente op plannen voor knooppunt Hoevelaken 
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Amersfoort, Leusden en Nijkerk hebben zich in college-uitspraken en raadsuitspraken 
tegen de afsluiting van de op- en afritten bij Hoevelaken verklaard omdat het behoud 
daarvan voor een aanzienlijke ontlasting van het verkeer op het onderliggend wegennet 
zorgt. Inspreker wijst erop dat voor de inwoners rondom knooppunt Hoevelaken en de 
bedrijven in deze gemeenten het openhouden van deze op- en afritten op de A1 een 
aangelegen punt is en dat mogelijke afsluiting leidt tot grote zorg en voor de inwoners tot 
beroering. De zorg dat de regio op slot gezet wordt is erg groot. Veel mensen vrezen 
financiële gevolgen van deze plannen, zoals daling van de huizenprijzen vanwege de 
verminderde bereikbaarheid.   
 
4  Luchtvervuiling en geluidsoverlast 
Door de toename van de verkeersdruk op de A1 en de A28 maar ook in Amersfoort 
Wieken/Vinkenhoef en Amersfoort Vathorst/Hooglanderveen zullen de inwoners van de 
betrokken gemeenten met meer lawaai en luchtvervuiling worden geconfronteerd. De 
rapporten in de bijlagen bij het OWAB lijken daarover helderheid te verschaffen. De 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar heeft daar meermalen op gewezen. 
 
5  Veiligheid 
In bijlage 5.1 van het OWAB is aangegeven dat een daling van de verkeersdruk op het 
onderliggend wegennet een gunstig effect heeft op het terugdringen van het aantal 
ernstige ongevallen. De onderbouwing van een forse afname van de verkeersdruk is niet 
aanwezig. Je zou mogen verwachten dat in de Project-specifieke afwegingsnotitie 
verkeersveiligheid van RWS een onderbouwing voor de veiligheidsproblematiek voor de 
afslag Hoevelaken vanuit Amsterdam gegeven zou zijn. Het blijft echter bij een aantal 
regels op pagina 10 waarin gemeld wordt dat bepaalde situaties zoals die nu bestaan zich 
niet meer voordoen. De afsluiting wordt neergezet als een fait accompli. Onderbouwing 
van het ingenomen standpunt is blijkbaar niet noodzakelijk. Er wordt wel weer gemeld dat 
de verkeersdoorstroming beter is door de voor-gestelde wijzigingen en de tweebaans 
verbindingsboog. 
 
6  Vestigingsklimaat bedrijven 
Het afsluiten van de afrit zal een negatieve invloed hebben op het vestigingsklimaat voor 
ondernemers in Hoevelaken, Amersfoort Vathorst oost/Hooglanderveen en Amersfoort 
Wieken/Vinkenhoef omdat de bedrijven verwachten dat de afsluiting van de afslag de 
bereikbaarheid van die bedrijven ernstig zal belemmeren. Ook de bedrijvigheid in de 
omgeving zal de negatieve druk van de in de plannen gekozen oplossing ervaren. 
 
7  Geen afsluiting op- en afritten 
Inspreker vindt dat de op- en afritten bij Hoevelaken, evenals de andere op- en afritten 
binnen de betreffende gemeenten dringend noodzakelijk zijn voor een goede ontlasting 
van het onderliggende wegennet en goede doorstroming van het verkeer in de regio. 
 
Voorstellen 

1 Handhaaf de huidige situatie op het Knooppunt Hoevelaken ten aanzien van 
verkeer van de A28 Noord naar A1 Oost omdat er binnen de kaders van de 
versnelde plannen voor verbreding van de A28 geen noodzaak is aangetoond tot 
wijziging, terwijl aan de planstudie voor knooppunt Hoevelaken nog wordt 
gewerkt, waardoor andere oplossingen mogelijk zijn. 

2 Zorg ervoor dat het verkeer op de twee banen van de verbindingsboog van A28 
vanuit Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn zich ruim voor de aansluiting op de 
A1 samenvoegt tot één baan (weven) dan wel dat de tweebaans verbindingsboog 
niet in gebruik wordt genomen. 

 
Inspreker verwacht dat zijn inzet leidt tot het behoud van de A1-afrit bij Hoevelaken voor 
het verkeer uit Amsterdam en Zwolle. 
 

Antwoord op deelvraag 1 en 2 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Amersfoort en omliggende gemeenten en daarnaast 
het Hoevelakense en Amersfoortse bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw 
zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting 
Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische 
gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting 
Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 230, ingediend door: 

 
 
Nsw bv Landgoed Vollenhoven 
Utrechtseweg 59 
3732 HA  De Bilt 
 
 

1.  Ligging landgoed aan weerszijden A28 

Landgoed Vollenhoven heeft aan weerszijden van de A28 bezittingen. Ter hoogte van Zeist 
West ligt het NSW gerangschikte rijksmonument dat niet als zodanig in de bijlage 
Landschap en cultuurhistorie vermeld staat en het NSW gerangschikte landgoed Klein 
Vollenhoven. Tevens ter hoogte van de wijk Vollenhove het NSW gerangschikte deel Den 
Eik. De invloed van de A28 is dan ook alom te merken op het landgoed. De verbreding van 
de A28 en maatregelen die daar direct uit voortvloeien hebben negatieve effecten voor de 
bewoners van Vollenhoven. Extra geluidsmaatregelen kunnen deze effecten compenseren. 
De beleving van de recreanten op het voor de wandelaar opengestelde landgoed gaat 
achteruit. Het gehele park is een beschermd rijksmonument. 
 
Antwoord 

De bezittingen van het landgoed worden inderdaad doorsneden door de rijksweg A28. In 
het besluitvormingsproces zijn meerdere contactmomenten ingebouwd om de belangen 
van de omgeving te laten meewegen. Verder wordt in dit verband verwezen naar het 
antwoord dat ik geef op uw onderstaande deelvragen.  
 
2.  Effect van hoge lichtmasten langs A28 voor landgoed + faunapassage   
De A28 doorsnijdt een historische zicht-as van het landhuis en park naar de aan de andere 
kant van de A28 gelegen gronden. Hiertoe heeft het landgoed, evenals RWS, in het 
verleden bomen aangeplant om de negatieve visuele impact zoveel mogelijk te niet te 
doen. Dit is ten koste gegaan van de historische zicht-as. Door het verbreden van de weg 
zijn andere hogere lichtmasten nodig. Hoewel de verstrooiing van het licht minder is naar 
de directe omgeving, en dus ook bij de faunapassage, heeft dit tot gevolg dat het licht van 
veel grotere afstand als horizonvervuiling is te zien. Lagere geleide lampjes zouden deze 
horizonvervuiling en de toch nog aanzienlijke verlichting van de faunapassage aanzienlijk 
verbeteren.  
 
Antwoord  
De nieuwe verlichtingsarmaturen kunnen het licht beter richten. Daarnaast is er  
zogenaamd dynamische verlichting aangelegd. Dynamische verlichting betekent dat ’s 
nachts de verlichting uitgeschakeld is, behoudens bijzondere omstandigheden. Zo brandt 
de verlichting bij calamiteiten, werkzaamheden aan de weg en slecht zicht als gevolg van 
klimatologische omstandigheden. Tijdens de aanlegperiode zal de verlichting langer en 
vaker branden. Hierdoor is het mogelijk dat u er tijdelijk meer hinder van ondervindt dan 
in de eindsituatie. De verlichtingssterkte van de rijksweg zal niet wijzigen. Er is in verband 
met kunstwerk De Hoek besloten om één mast niet te plaatsen. Hierdoor wordt op deze 
locatie afgeweken van een bepaalde verlichtingsklasse-eis; dit om de uitstraling te 
beperken. Door het toepassen van dynamische verlichting is een toename van de 
verstoring uitgesloten, zoals beschreven wordt in het deelrapport natuur bij het MER. 
 

 

3. Weerkaatsing van geluidsscherm van de overzijde. Geluidswering aanleggen 

met afgegraven grond. 

Inspreker wijst erop dat er nu slechts een geluidsscherm is gepland aan de Zeister kant 
van de faunapassage tot aan de Utrechtseweg. Hoewel dit scherm geluidsabsorberende 
eigenschappen heeft, zal er toch weerkaatsing plaatsvinden richting Vollenhoven. De 
huizen Utrechtseweg 61, 63, en 41 die binnen een straal van 200 meter van de weg 
afliggen, zullen hier extra geluidhinder van ondervinden.  
Ook de trek van het wild onder de faunapassage en de recreatieve beleving van het gebied 
zullen gebaat zijn als ook aan de andere zijde geluidwerende voorzieningen worden 
getroffen. Ook de huizen 65, 53, en 89 die niet zijn opgenomen in het geluidsrapport 
zullen hiervan profiteren. Als geluidswering zou er naast een scherm ook gedacht kunnen 
worden aan het gebruiken van de grond die vrijkomt bij het afgraven van de oude afrit bij 
de faunapassage waar in het landschapsplan poelen staan getekend. 
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Antwoord 

Als gevolg van de absorberende uitvoering wordt inderdaad maar een deel van het geluid 
weerkaatst tegen het scherm. Vanwege de afstand van de woningen tot de weg heeft deze 
weerkaatsing maar een klein effect. Uit berekeningen blijkt dat deze ca. 0.2 dB bedraagt. 
 
Het voorstel van inspreker om in plaats van een geluidscherm een geluidwal te bouwen 
langs de zuidbaan, is niet wenselijk. Een geluidwal is minder effectief dan een 
geluidscherm en zou om het zelfde effect te bereiken hoger moeten worden. Er is dan 
meer ruimte nodig, waardoor de maatregel niet meer binnen de rijksgrens gebouwd kan 
worden. 
 

4.  Watercompensatie bij de geplande poelen 

Inspreker stelt dat de watercompensatie nabij de faunapassage op een zeer ongunstige 
plaats ligt. Namelijk precies daar waar het wild een sloot moet oversteken om op 
Vollenhoven te komen. Het verder verflauwen van de oever aan RWS-zijde is wel 
wenselijk. De locatie van de geplande poelen zou als mogelijke watercompensatie kunnen 
dienen. Er kan niet meer van poelen gesproken worden als deze met het oppervlaktewater 
zijn verbonden.  
 
Antwoord 

De locatie van de watercompensatie is naar aanleiding van onder andere onderhavige 
zienswijze en in overleg met omgevingspartijen (Stichting Utrechts Landschap, gemeente 
De Bilt en afvaardiging vanuit milieu- en natuurvereniging rondom Zeist-West) gewijzigd 
naar de zuidzijde van de A28. Het te realiseren compensatieoppervlakte wordt nu 
gerealiseerd door de bestaande bermsloot langs de zuidzijde van de A28 ten westen van 
kunstwerk De Hoek te verbreden. 
 

5.  Wildkerend raster van luifel wijk Vollenhove richting faunapassage Zeist west 

Inspreker geeft aan dat een belangrijke reeënwissel is gelegen over de Utrechtseweg net 
naast de onderdoorgang van de A28 en de Utrechtseweg. Reeën die vanuit de overplaats 
Den Eik naar Vollenhoven trekken, hebben een goede kans dat ze aan de verkeerde zijde 
van het raster komen en de A28 op gaan. Deze situatie ontstaat doordat het wild dat 
oversteekt een smalle ingang krijgt die in stress-situaties gemakkelijk gemist kan worden. 
Met als gevolg dat het wild langer op de rijbaan verblijft met alle gevolgen van dien. Uit 
navraag bij de organisatie valwild provincie Utrecht blijkt dat hier meerdere reeën zijn 
aangereden. Door het wildraster zo dicht mogelijk langs de A28 te plaatsen ontstaat er een 
veel robuuster entree en verbindingsroute en is er geen gevaar meer dat wild de A28 op 
kan gaan.   
 
Inspreker vindt dat de passeerbaarheid van de faunapassage veiliger kan worden door de 
wildgeleide rasters op de juiste plaatsen aan te leggen. De Flora- en faunawet is gericht op 
de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren. Er zijn categorieën met 
verschillende beschermingsregimes. Hier zijn de kwetsbare soorten: das, ree en vos. 
 
Antwoord 

Met de omgevingspartijen, zie punt 4, is deze problematiek besproken. Rijkswaterstaat 
erkent en herkent dit probleem. Echter het probleem is niet ontstaan als gevolg van dit 
besluit. Rijkswaterstaat zal het raster langs de Utrechtseweg repareren waardoor er geen 
dieren meer tussen de A28 en het raster op het landgoed Vollenhoven kunnen komen. En 
het raster ter hoogte van het kunstwerk de Hoek wordt verplaatst, waardoor een logische 
route ontstaat tussen het kunstwerk en de oversteekplaats in de bermsloot. Daarnaast is 
afgesproken dat wordt onderzocht of buiten dit besluit om alsnog voldaan kan worden aan 
deze zienswijze. Besluit hierover is nog niet bekend. 
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Zienswijze 231, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Verzakte geluidswal ophogen en scherm erop 

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft aan dat de huidige geluidswal (aarde) is 
verzakt in de loop der jaren. Deze moet op de oorspronkelijke hoogte gebracht worden en 
dan nog eens verhogen met geluidsscherm.  
 
Antwoord 

Uit de afweging van maatregelen is zowel in het OWAB als in het geactualiseerde 
onderzoek voor het WAB gebleken dat met de voorgestelde maatregelen kan worden 
voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en dat er weinig overschrijdingen 
resteren, zie ook de beantwoording van zienswijze 124.  
 
Een verhoging van het scherm tussen de Lageweg en het knooppunt Hoevelaken is niet 
doelmatig. Voor dit deel wordt door inspreker aangehaald dat deze aan het verzakken is. 
Voor de uitgevoerde toetsing heeft dit nauwelijks invloed, omdat het vermeende 
verminderde effect in zowel de huidige als de toekomstige situatie wordt meegenomen en 
dus de toetsing op overschrijdingen niet beïnvloedt. 
 
 
2.  Luchtvervuiling A28 

Inspreker geeft aan dat de luchtvervuiling al erg is bij de A28 (klaverblad Hoevelaken). De 
lucht zal er niet beter op worden.  
 
Antwoord 
Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. 
 
Uit dit luchtonderzoek blijkt dat de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof in het 
studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing, maar dat deze toename niet 
leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide.  
Uit het luchtonderzoek blijkt verder dat de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de 
wegaanpassing, naar verwachting beter is dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de 
monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Een nadere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 
3.  Waardevermindering 

Het leefklimaat wordt er niet beter op in de wijk Rustenburg, meer lawaai meer 
luchtvervuiling. Inspreker stelt dat de waarde van zijn huis minder wordt, wie wil het ooit 
nog kopen, zeker in deze markt. Wie gaat dat betalen? Een waardevermindering van 
10.000 tot 20.000 euro lijkt inspreker niet onwaarschijnlijk. Wie gaat de woningen isoleren 
tegen geluid? 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 232, ingediend door:                               

 
 
Fractievoorzitters raadsfracties gemeente Nijkerk  
(CDA, Christen Unie/SGP, PROgresssief 21, Lokaal Belang, VVD en PPP) 
Dr. F.W. Klarenbeeksingel 65 
3871 XB  Hoevelaken 
 
 
1.   Tegen afsluiting afrit Hoevelaken (A1)  

De raadsfracties (CDA, Christen Unie/SGP, PROgresssief 21, Lokaal Belang, VVD en PPP) 
van de politieke partijen in Nijkerk dienen de zienswijze in over het afsluiten van de A1 
afrit voor verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle zoals wordt voorgesteld in het 
OWAB. De betrokkenheid van de fracties bij het OWAB volgt uit de belangenbehartiging 
voor de inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. De afsluiting van de afslag 
Hoevelaken op de A1 vanuit Amsterdam heeft forse nadelen voor de inwoners en het 
bedrijfsleven en deze worden in hun belangen geschaad. 
 

Plannen 
De plannen voor de verbreding van de A28 tussen Utrecht en knooppunt Hoevelaken 
hebben consequenties voor het knooppunt en met name voor de afslag Hoevelaken, 
gerekend vanuit de richting Amsterdam op de A1. Gepland wordt dat de verbindingsboog 
van de A28 naar de A1 richting Apeldoorn tweebaans wordt. Vanwege de gecompliceerde 
verkeerssituatie die ontstaat, wordt het onmogelijk gemaakt dat het verkeer op de A1, dat 
vanuit de richting Amsterdam komt, de afslag Hoevelaken kan nemen. Het verkeer op de 
rijbanen van de verbindingsboog dient op de A1 in te voegen in de verkeersstromen vanuit 
Amsterdam richting Apeldoorn. In die verkeersstromen vanuit Amsterdam is het verkeer 
op de A28 vanuit Zwolle, dat afslaat richting Apeldoorn eerder ingevoegd.  
 

Problemen A, B en C 
Insprekers vinden dat het afsluiten van de A1 afslag bij Hoevelaken voor verkeer uit de 
richtingen Amsterdam en Zwolle de bereikbaarheid van Hoevelaken, delen van Amersfoort 
(Vathorst-Oost/Hooglanderveen (via de nieuwe Hanzetunnel) en Wieken-Vinkenhoef) de 
verdere regio en het onderliggende regionale wegennet fors zal aantasten.  
 
A: Verkeer op de A1 vanuit richting Amsterdam dat naar Hoevelaken, Amersfoort Vathorst 
Oost/Hooglanderveen of Amersfoort Wieken/Vinkehoef of elders in de regio wil en dat 
normaal gebruik maakt van deze afslag zal naar alternatieven moeten zoeken.  
 
Afslag Amersfoort Noord 
Het verkeer voor Vathorst oost/Hooglanderveen vanuit Amsterdam zal dan van de Ring 
Vathorst gebruik dienen te maken. Het verkeer voor Hoevelaken, Amersfoort 
Wieken/Vinkenhoef en de aangrenzende regio dat van deze afslag gebruik maakt zal van 
de ringweg van Vathorst en de nieuwe Hanzetunnel gebruik dienen te maken. Gezien de 
autoluwe opzet van de ringweg door onder meer de vele rotondes en drempels is dit geen 
geschikte verbindingsweg voor doorgaand verkeer. Vathorst heeft op deze ringweg 
dagelijks met grote verkeers-opstoppingen te maken. Extra verkeersaanbod zal dit niet 
verbeteren. Hetzelfde geldt voor verkeer naar Hoevelaken, Wieken/Vinkenhoef en de 
achterliggende regio dat via de Hanzetunnel zijn weg zal moeten vinden.  
 
 
Knooppunt Hoevelaken richting Utrecht en daarna afslag Amersfoort 
Dit is vooral een alternatief voor verkeer Wieken/Vinkenhoef en Hoevelaken. Dit neemt de 
Hogeweg richting Hoevelaken, vervolgt op korte termijn via de Energieweg, nu nog de 
Hogeweg. Het verkeer voor Wieken/ Vinkenhoef komt daar op zijn bestemming, het 
verkeer voor Hoevelaken en omgeving komt dan terecht bij de huidige afslag. Voor deze 
route zal de extra verkeerslast mogelijk ook tot forse verkeershinder aanleiding geven.  
 

B.  Verkeer op de A28 vanuit de richting Zwollle dat normaal via de afslag Hoevelaken wil, 
zal alternatieven moeten zoeken 
 
Afslag Vathorst /Nijkerk-Zuid 
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Het verkeer richting Hoevelaken zal zijn weg moeten zoeken via de Arkemheenweg en de 
Amersfoortsestraat/Nijkerkerstraat. Het toch al drukke verkeer daar zal extra worden 
belast  
 
Afslag Amersfoort: Hiervoor geldt dezelfde argumentatie als bij punt A, tweede onderdeel. 
 
C. Regionaal verkeer 
Voor het regionale verkeer geldt dat het veelal ook via voorgaande alternatieven, 
afhankelijk van de bestemmingen, zijn weg zal moeten zoeken.  
 
Insprekers vinden dat de afslag A1 Hoevelaken vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle 
niet moet worden gesloten, omdat dit het belang van weggebruikers, de bedrijven en de 
inwoners van Nijkerk en andere betrokken gemeenten erg schaadt. Argumenten voor het 
afsluiten zijn niet of onvoldoende onderbouwd. 
 
2  Onvoldoende argumentatie voor de afsluiting afrit Hoevelaken (A1) 

 
1. Plannen voor de tweebaans verbindingsboog A28-A1 richting Apeldoorn 
In de plannen wordt een tweebaans verbindingsboog geprojecteerd zonder motivatie 
waarom. Uit de tekeningen blijkt dat op de A28 ter hoogte van viaduct Lageweg het 
verkeer richting Zwolle respectievelijk richting Amsterdam/ Apeldoorn zich splitst in 2 
tweebaans parallelbanen. De weg richting Amsterdam en Apeldoorn splitst zich even later 
in 2 eenbaans wegen richting Amsterdam respectievelijk Apeldoorn. Weer even later, net 
na het spoorwegviaduct, wordt de eenbaansweg richting Apeldoorn verbreed tot 2 banen. 
Het verkeer op die tweebaansweg moet zich via het viaduct Amersfoortsestraat, samen 
met het invoegende verkeer vanuit de Amersfoortsestraat richting Apeldoorn 
samenvoegen met het verkeer vanuit Amsterdam/Zwolle (2 banen). Feitelijk gaan hier dus 
5 banen naar twee, alleen bij forse drukte wordt de spitsstrook opengesteld en voegen 5 
banen zich tot drie.  
 
In de huidige situatie is het verkeerstechnisch vaak al een probleem als het verkeer vanuit 
de eenbaans-situatie op de afslag A28 invoegt op de A1 richting Apeldoorn. De spitsstrook 
biedt wel wat ruimte, maar vaak niet afdoende waardoor op gezette tijden nog steeds van 
filevorming sprake is. Door op de verbindingsboog A28-A1 twee banen te creëren, neemt 
de verkeersdruk bij de aansluiting op de A1 toe en zullen maatregelen noodzakelijk zijn 
om het verkeer op de verbindingsboog eerder samen te voegen om problemen bij het 
invoegen te voorkomen. De ruimte die dan eerder gerealiseerd leek, blijkt fake. Werkelijk 
effectief wordt zo’n verbindingsboog als de toeleidende wegen al effectief ruimte daarvoor 
bieden en als voor het invoegen op de doorgaande weg voldoende ruimte is om het 
verkeersaanbod te kunnen verwerken.  
 
De planstudie knooppunt Hoevelaken kan hier mogelijk adequate oplossingen bieden, 
waarbij de afslag Hoevelaken voor het verkeer vanuit Amsterdam en Zwolle behouden 
blijft. Insprekers missen een serieuze onderbouwing waarom op basis van het huidige 
verkeersaanbod en de aanvoer- en afvoermogelijkheden een tweebaans uitvoering van de 
verbindingsboog A28 zuid noodzakelijk zou zijn.  
 
Insprekers stellen dat het argument dat de verkeersveiligheid niet gediend is met afslaand 
verkeer richting Hoevelaken niet valide is. Dit omdat de gedachte oplossingen geen 
werkelijke oplossingen voor de verkeersproblematiek bieden. Inspreker meent dat deze, 
nota bene tijdelijke, oplossing op een verkeerde manier vooruit loopt op de planstudie 
knooppunt Hoevelaken. Dat is de planstudie waarin ook de aansluitende snelwegen A1 en 
A28 worden meegenomen. Over deze plannen wordt op een later tijdstip beslist. 
 
2  Wijze van invoegen van verkeer vanuit Zwolle (A28) richting Apeldoorn (A1) 
Voorgesteld wordt om het (relatief meer bescheiden) verkeersaanbod dat van de A28 
vanuit Zwolle naar de A1 richting Apeldoorn rijdt, al voortijdig op de A1 hoofdbaan te laten 
invoegen om het verkeer op de geplande verbindingsboog van de A28 vanuit Utrecht naar 
de A1 richting Apeldoorn meer ruimte te verschaffen. Dit zou als effect hebben dat het 
verkeer uit de richting Amsterdam verhinderd wordt de afslag Hoevelaken te nemen. Maar 
ook dat het verkeer vanuit Zwolle richting A1 de afslag Hoevelaken niet meer kan nemen.  
Insprekers vinden dat de noodzaak hiertoe eveneens niet is onderbouwd. Het is volgens 
insprekers niet noodzakelijk om de problemen hier op te lossen. Tevens loopt dit ook 
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vooruit op de plannen voor knooppunt Hoevelaken. Ook dit argument voor het afsluiten 
van de A1 afrit bij Hoevelaken voor verkeer uit de richting Amsterdam is niet valide. 
 
3  Reactie gemeente op plannen voor knooppunt Hoevelaken 
Amersfoort, Leusden en Nijkerk hebben zich in college-uitspraken en raadsuitspraken 
tegen de afsluiting van de op- en afritten bij Hoevelaken verklaard omdat het behoud 
daarvan voor een aanzienlijke ontlasting van het verkeer op het onderliggend wegennet 
zorgt. Insprekers wijzen erop dat voor de inwoners rondom knooppunt Hoevelaken en de 
bedrijven in deze gemeenten het openhouden van deze op- en afritten op de A1 een 
aangelegen punt is en dat mogelijke afsluiting leidt tot grote zorg en voor de inwoners tot 
beroering. De zorg dat de regio op slot gezet wordt is erg groot. Veel mensen vrezen 
financiële gevolgen van deze plannen, zoals daling van de huizenprijzen vanwege de 
verminderde bereikbaarheid.   
 
4  Luchtvervuiling en geluidsoverlast 
Door de toename van de verkeersdruk op de A1 en de A28 maar ook in Amersfoort 
Wieken/Vinkenhoef en Amersfoort Vathorst/Hooglanderveen zullen de inwoners van de 
betrokken gemeenten met meer lawaai en luchtvervuiling worden geconfronteerd. De 
rapporten in de bijlagen bij het OWAB lijken daarover helderheid te verschaffen. De 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar heeft daar meermalen op gewezen. 
 
5  Veiligheid 
In bijlage 5.1 van het OWAB is aangegeven dat een daling van de verkeersdruk op het 
onderliggend wegennet een gunstig effect heeft op het terugdringen van het aantal 
ernstige ongevallen. De onderbouwing van een forse afname van de verkeersdruk is niet 
aanwezig. Je zou mogen verwachten dat in de Project-specifieke afwegingsnotitie 
verkeersveiligheid van RWS een onderbouwing voor de veiligheidsproblematiek voor de 
afslag Hoevelaken vanuit Amsterdam gegeven zou zijn. Het blijft echter bij een aantal 
regels op pagina 10 waarin gemeld wordt dat bepaalde situaties zoals die nu bestaan zich 
niet meer voordoen. De afsluiting wordt neergezet als een fait accompli. 
Onderbouwing van het ingenomen standpunt is blijkbaar niet noodzakelijk. Er wordt wel 
weer gemeld dat de verkeersdoorstroming beter is door de voor-gestelde wijzigingen en de 
tweebaans verbindingsboog. 
 
6  Vestigingsklimaat bedrijven 
Het afsluiten van de afrit zal een negatieve invloed hebben op het verstigingsklimaat voor 
ondernemers in Hoevelaken, Amersfoort Vathorst oost/Hooglanderveen en Amersfoort 
Wieken/Vinkenhoef omdat de bedrijven verwachten dat de afsluiting van de afslag de 
bereikbaarheid van die bedrijven ernstig zal belemmeren. Ook de bedrijvigheid in de 
omgeving zal de negatieve druk van de in de plannen gekozen oplossing ervaren. 
 
7  Geen afsluiting op- en afritten 
Insprekers blijven van mening dat de op- en afritten bij Hoevelaken, evenals de andere 
op- en afritten binnen de betreffende gemeenten dringend noodzakelijk zijn voor een 
goede ontlasting van het onderliggende wegennet en goede doorstroming van het verkeer 
in de regio. 
 
Voorstellen 

• Handhaaf de huidige situatie op het Knooppunt Hoevelaken ten aanzien van 
verkeer van de A28 Noord naar A1 Oost omdat er binnen de kaders van de 
versnelde plannen voor verbreding van de A28 geen noodzaak is aangetoond tot 
wijziging, terwijl aan de planstudie voor knooppunt Hoevelaken nog wordt 
gewerkt, waardoor andere oplossingen mogelijk zijn. 

• Zorg ervoor dat het verkeer op de twee banen van de verbindingsboog van A28 
vanuit Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn zich ruim voor de aansluiting op de 
A1 samenvoegt tot één baan (weven) dan wel dat de tweebaans verbindingsboog 
niet in gebruik wordt genomen. 

 
Insprekers verwachten dat hun inzet leidt tot het behoud van de A1-afrit bij Hoevelaken 
voor verkeer uit Amsterdam en Zwolle. 
 

Antwoord op deelvraag 1 en 2 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Nijkerk en omliggende gemeenten en daarnaast het 
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Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor 
de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 233, ingediend door: 

 
 
Verkerk Groep (installatiebedrijf) 
Oosterinslag 7 
3871 AL  Hoevelaken 
 
 
1. Verkeer verplaatst zich naar de secundaire wegen 

Inspreker is van mening dat er te weinig aandacht is besteed aan de verkeersstromen die 
gaan plaatsvinden in de nieuwe situatie op de huidige secundaire wegen. Veel van deze 
wegen zijn 60 km zones en niet toereikend voor de aanstaande uitbreiding van het aantal 
auto’s. Toch zal inspreker gebruik moeten maken als hij komend vanuit Zwolle of 
Amsterdam naar Hoevelaken wil terugkeren.  
Daarnaast zijn er veel enkelbaans wegen, die bij verkeersdrukte zullen worden gebruikt als 
een soort sluiproute met alle gevolgen van dien, voor natuur en omgeving.  
 
2.  Afritten Corlaer en Hogeweg niet toereikend 

Inspreker maakt als installatiebedrijf veel gebruik van het klaverblad en de hierop 
aangesloten snelwegen. Veel van hun werkzaamheden worden uitgevoerd in Utrecht en of 
Amsterdam. Uiteraard was inspreker blij met de aanpak van het klaverblad, want al jaren 
ondervinden ze hier vertragingen. Het laten vervallen van een aantal afritten zou voor hen 
betekenen vertraging bij terugkomst, omdat de huidige wegen naar Hoevelaken vanaf de 
nieuw voorgestelde afritten Corlaer en Hogeweg niet toereikend zijn voor uitbreiding van 
het aantal auto’s.   
 
Vertraging kost geld en inspreker meent dat het bedrijf weinig profijt heeft van deze 
aanpassing. Juist in deze tijd, waarin prijzen voor installatie etc. zwaar onder druk liggen, 
heeft inspreker gehoopt op een oplossing voor het jarenlange fileprobleem bij Hoevelaken. 
 
Inspreker verwacht dan ook betere alternatieven, aanpassing van het secundair wegennet 
of behoud van de huidige afritten.  
 

Antwoord op deelvraag 1 en 2 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense en Amersfoortse 
bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen 
die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording 
opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in 
hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de 
beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 478 

 

Zienswijze 234, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Soesterberg  
 
 
1. Huidige en toekomstige geluidoverlast voor bewoners Soesterberg 

RWS heeft in samenwerking met de gemeente Soest een informatieavond georganiseerd 
over de verbreding van de A28, van 4 naar 6 rijstroken. Deze verbreding resulteert in een 
verhoging van de geluidbelasting op basis van berekende modelwaarden van 2009.  
 
Op basis van de modelberekeningen in 2009 wordt echter voor veel woningen al (voor de 
situatie in 2009) een geluidbelasting van gemiddeld circa 7 dB boven de wettelijke norm 
vastgesteld/berekend. Deze normoverschrijdende geluidbelasting wordt vervolgens tot 
nieuwe (lokale) norm vastgesteld hetgeen onrechtvaardig en buitenproportioneel is.  
 
De verbreding van de A28 leidt daarnaast tot een verdere verhoging van de 
geluidbelasting in de toekomst (2021). Door te nemen maatregelen door RWS (tweelaags 
ZOAB en herstel van de geluidwal) wordt de geluidsverhoging tot 2021 gereduceerd tot de 
berekende geluidbelasting van 2009 (circa 55 dB).  
 
Voor deze benadering gelden twee bezwaren: 

1. De gehanteerde verhoogde referentiewaarde (nieuwe vorm): de verhoogde norm 
houdt onvoldoende rekening met overlast vanuit het verleden (al meer dan 20 
jaar) 

2. De kwetsbaarheid voor geluidsoverlast: de toename van het verkeer maakt 
insprekers afhankelijk van de effectiviteit van de te nemen maatregelen, nu en in 
de toekomst. Hierdoor worden insprekers meer dan kwetsbaar voor bijvoorbeeld 
nalatig en achterstallig onderhoud door gemeente Soest en/of Rijkswaterstaat. 

 
Onder de bewoners van Soesterberg is een petitie verspreid voor het ontwerpplan 
verbreding A28 Utrecht-Amersfoort. Hier is veelvuldig op gereageerd, kopie-exemplaren 
zijn als bijlage toegevoegd. Onder de bewoners, heeft RWS in de media kunnen merken, 
blijkt dat dit onderwerp niet alleen in Soesterberg een doorn in het oog is. Insprekers 
vinden dat RWS en gemeenten op zorgvuldige wijze beslissingen dienen te nemen. Daarbij 
mag de mening van bewoners niet zomaar uit het oog worden verloren. De toekomst van 
insprekers en de kinderen is daarbij van groot belang!  

 
Op basis van bovenstaande argumenten maken de bewoners bezwaar tegen het 
OWAB/MER verbreding A28 Utrecht-Amersfoort. Ze verzoeken met inachtneming van deze 
zienswijze het ontwerpplan niet vast te stellen, althans gewijzigd vast te stellen. 
 
Antwoord 

Het wettelijk kader van de Wet geluidhinder is voor de meeste woningen gebaseerd op een 
toetsing aan de grenswaarden, die worden gevormd door de laagste waarde van de 
huidige geluidbelasting en een eerder vastgestelde hogere waarde.  
Onder de huidige geluidbelasting wordt verstaan de geluidbelasting in het peiljaar, één 
jaar voor aanvang van de werkzaamheden in het project. Vervolgens wordt voor de 
toekomstige situatie bepaald, dit is tien jaar na gereedkomen van de werkzaamheden en 
in dit project is dit het jaar 2023. Als er sprake is van een toename van 1,5 dB of meer, 
dient te worden onderzocht of deze toename met doelmatige maatregelen kan worden 
weggenomen. 
 
Op basis van dit wettelijk kader hanteert Rijkswaterstaat in dit project voor de woningen in 
Soesterberg het jaar 2010 als basis voor de geluidbelasting in de huidige situatie en het 
jaar 2023 voor de toekomstige situatie. 
 
Dat laat onverlet dat de groei van het verkeer en daarmee de geluidbelasting tot 2010 in 
dit project niet wordt aangepakt in dit project. Rijkswaterstaat heeft op basis van de Wet 
geluidhinder daar geen mogelijkheden voor. 
 
Met het nu voorgestelde doelmatige maatregelenpakket kan bij een groot aantal woningen 
de overschrijding van de grenswaarde niet geheel worden weggenomen. Voor deze 
woningen wordt een zgn. hogere waarde vastgesteld en wordt bij uitvoering van het 
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project onderzocht of voldaan kan worden aan de grenswaarden voor de binnenwaarde. 
Als dat niet het geval is, worden isolerende maatregelen aan de woning overwogen. 
 
Deze hogere waarde is voor toekomstige projecten de grenswaarde waaraan getoetst gaat 
worden. Inspreker heeft daarmee gelijk dat de norm bij zijn woning wordt verhoogd t.o.v. 
de grenswaarde in het project A28 Utrecht-Amersfoort. De Wet geluidhinder biedt deze 
mogelijkheid om te voorkomen dat koste wat kost aan de grenswaarden voldaan moet 
worden. Er wordt daarom een landelijk gehanteerd doelmatigheidscriterium toegepast om 
te beoordelen of een maatregel voldoende reductie oplevert, in vergelijking met de kosten. 
 
Bij Soesterberg blijkt het ophogen van de bestaande wal niet mogelijk, waardoor deze wal 
in zijn geheel moet worden vervangen door een hoger scherm. Gelet op het geringe 
meereffect van een 1 meter hoger scherm en de kosten die daarvoor gemaakt moeten 
worden, is dit niet doelmatig. 
 
In overleg met de gemeente Soest heeft Rijkswaterstaat wel toegezegd om de geluidwal, 
die in onderhoud en beheer bij de gemeente is, bij de werkzaamheden in het kader van de 
A28 mee te nemen teneinde de geluidbeperkende werking van de wal te verbeteren. 
 

2.  Mondeling gesprek 

Insprekers verzoeken om een mondeling gesprek waarin hun standpunten gemotiveerd 
kunnen worden.  
 
Antwoord 

Op 19 september 2012 is er een speciale informatieavond georganiseerd voor 
omwonenden over geluid in Soesterberg. Insprekers zijn hier per brief voor uitgenodigd. 
Indien gewenst zal er nog een aanvullend gesprek worden gepland.  
 
3.  Petitie door inwoners Soesterberg 

Als onderdeel van de de zienswijze heeft inspreker een bijlage toegevoegd. Dit is een 
petitie van 18 april 2011 die in Soesterberg is verspreid ten behoeve van het ontwerpplan 
verbreding A28 Utrecht-Amersfoort. Hier is door veel inwoners van Soesterberg op 
gereageerd.  
  

“De bewoners van Soesterberg staan niet onwillens tegenover een verbreding van de A28. 
De verbreding moet echter gepaard gaan met voldoende aanpassingen. Te denken valt 
aan geluidsreducerende maatregelen die verder gaan dan de rekenmodules van 2009.  
 
Rijkswaterstaat voert de aanpassingen uit conform de huidige wetgeving. Deze wetgeving 
staat het gebruik van een geluidsbelasting boven de wettelijke norm toe, in deze de 
geluidsbelasting per 2009. Hierbij wordt niet gekeken naar de periode vanaf de jaren 90 
tot heden. 
 
Wij hebben begrepen dat deze wetgeving binnen afzienbare tijd wordt aangepast zodat de 
in het verleden gehanteerde geluidwaarden meegewogen wordt. Voor de huidige 
aanpassing van de A28 is dat echter niet meer het geval. Dit vinden wij onrechtvaardig en 
teleurstellend.  
 
Soesterberg heeft al meer dan 20 jaar last van het geluid en de daarbij vrijgekomen fijn 
stof. Met de wetgeving per heden wordt de overlast niet serieus genomen maar 
weggecijferd. 
 
Wij zijn van mening dat de gemeente Soest en Rijkswaterstaat hun verantwoor-ding 
dienen te nemen om deze reeds ontstane overlast te reduceren. Hierbij dient er verder 
gekeken te worden dan de rekenmodellen van 2009. 
 
Op basis van de rekenmodellen wordt ten opzichte van 2009 een geringe geluidsverhoging 
berekend binnen de periode van 10 jaar na bouwwerkzaam-heden. Dankzij aanpassingen 
van Rijkswaterstaat (tweelaags ZOAB en herstel geluidswal) wordt een grotere verhoging 
vermeden. Dit resulteert echter wel in een verhoging van de wettelijke geluidswaarde van 
48 dB naar een nieuwe norm van 55 dB.  
 
De bewoners worden geconfronteerd met een vaststelling van de verhoogde waarden en 
dienen dit te accepteren. Wat doet dit voor: 
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• de toekomst voor onze kinderen. Gezondheidsproblematiek; 
• de waardevermindering van de woningen; 
• de luchtkwaliteit binnen de woning (denk hierbij aan heteluchtverwarming in plaats 

van combiketels); 
• achterstallig onderhoud door de gemeente Soest en RWS. 

 
Wat gaat de gemeente Soest en Rijkswaterstaat doen om de problematiek hiervan op te 
lossen? We maken derhalve bezwaar tegen de verbreding A28 vanwege de onzekerheden 
ten aanzien van de hiervoor genoemde 4 punten”. 

 
Antwoord 

 
Geluid 
Zoals uit de beantwoording van punt 2 blijkt is Rijkswaterstaat gehouden aan het wettelijk 
kader van de Wet geluidhinder, dat uitgaat van de toetsing van de toekomstige 
geluidbelasting (2023) aan de huidige (2010). 
 
Door inspreker wordt nieuwe wetgeving aangehaald, hiermee wordt bedoeld de per 1 juli 
2012 in werking getreden Wet milieubeheer, hoofdstuk 11.  
Hierin wordt voor de toetsing uitgegaan van de geluidbelasting op vaste punten langs de 
weg: de geluidproductieplafonds. Als het onderzoek op basis van deze wet was uitgevoerd, 
dan goldt voor het project als grenswaarde de geluidbelasting in 2008, vermeerderd met 
1,5 dB. Deze grenswaarde is aanzienlijk hoger dan de geluidbelasting in het jaar 2010 en 
had mogelijk tot minder toenames geleid en mogelijk tot minder maatregelen. 
 
Overigens is het niet zo dat er onder de nieuwe wet geen hogere geluidbelastingen 
mogelijk zijn dan de genoemde geluidproductieplafonds. In gevallen waar het nog steeds 
niet mogelijk is om met doelmatige maatregelen overschrijdingen weg te nemen, blijft het 
mogelijk om de plafonds te verhogen.  
 
Luchtkwaliteit 
Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. Uit dit 
luchtonderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit (fijn stof, stikstofdioxide) in de toekomstige 
situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter is dan de luchtkwaliteit in de 
huidige situatie. 
 
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de 
monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Uit de 
meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt ook dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. 
 
Dat voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit wil niet zeggen dat 
niet enige mate van overlast kan worden ervaren door bijvoorbeeld zwart stof op de ramen 
en kozijnen, of stof in huis. 
 
Een nadere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
De modelberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER luchtonderzoek en de 
monitoring van het NSL voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007. 
 
Er is geen algemene regelgeving voor gezondheid die relevant is voor het OWAB A28. 
Binnen het OWAB vindt voor luchtkwaliteit alleen toetsing plaats aan de wettelijke eisen 
die gelden voor de buitenlucht (Europese grenswaarden). Deze eisen dragen bij aan het 
beheersen van de gezondheidsrisico’s. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor 
luchtkwaliteit is een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van 
gebieden te beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
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Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 235, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt  

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van zijn/haar woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is 
het woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan 
de bron te treffen.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
 
2.  Verhogen van het geluidsscherm 

Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk 
een hogere geluidswaarde wordt vastgesteld en dit is van invloed op het leefmilieu van de 
wijk, dus ook die van inspreker. Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en 
de wijk nog eens kritisch te bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen 
(verhoging/verlenging van het geluidsscherm) dat de woning en de wijk voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 blijkt dat de toename van de geluidbelasting als 
gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan 
worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen. 
 
De resterende overschrijdingen en het aantal woningen waar deze optreden zijn beperkt 
van omvang, zodat het treffen van extra maatregelen niet doelmatig is. 
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Zienswijze 236, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1 Doortrekken van tweelaags ZOAB op de A28 tussen Maarn en Soesterberg 

vermindert geluidsbelasting op woonwijk Indische buurt (Leusderkwartier)  
RWS kiest ervoor geen tweelaags ZOAB te leggen tussen de afritten Maarn en 
Soesterberg. Volgens de berekeningen van RWS wegen voor dit deel van de A28 de kosten 
van tweelaags ZOAB niet op tegen de geluidsreductie voor omwonenden. In tabel 6.23 van 
het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek staat het als volgt omschreven: 
tweelaags ZOAB is doelmatig tot km 16,50, maar niet tot km 16,40. Volgens inspreker 
heeft hiermee te maken dat er na 16,50 km een geluidscherm aan de noordzijde van de 
A28 staat. 
 
In de bepaling van de doelmatigheid van het tweelaags ZOAB is niet meegenomen dat dit 
geluidscherm na circa 400 meter westwaarts (bij het viaduct van de N227 richting Maarn) 
ophoudt. Daarna heeft het geluid weer vrij spel. 
 

• RWS legt voor de wijk minder tweelaags ZOAB aan dan gebudgetteerd is. In tabel 
6.21 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek staat dat RWS voor 
cluster 22 een maximaal budget voor 2,28 kilometer tweelaags ZOAB heeft. 
Daarvan wordt slechts een deel gerealiseerd. 

• De wijk heeft weinig profijt van het tweelaags ZOAB dat RWS wel aanlegt. In 
figuur 6.18 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek is te zien dat 
het tracé met tweelaags ZOAB ten zuidoosten van cluster 22 ligt. De 
geluidbelasting voor de wijk van die kant is echter gering, mede door de 
geluidsschermen bij Nimmerdor. Bovendien is de overheersende windrichting bij de 
wijk zuidwestelijk. De geluidbelasting van de wijk komt met name uit die richting. 

• RWS berekent de doelmatigheid van tweelaags ZOAB voor de wijk over een te 
korte afstand. In tabel 6.23 van het Specifiek bijlagenrapport akoestisch onderzoek 
staat dat het tweelaags ZOAB direct achter het geluidsscherm bij Oud-Leusden 
(km 16,50) niet meer doelmatig is, maar niet of tweelaags ZOAB vanaf het einde 
van het geluidsscherm (km 16,10) wel weer doelmatig is. 

• RWS berekent de doelmatigheid van de uitbreiding van tweelaags ZOAB op een 
wijze die voor de wijk ongunstig uitpakt. Uit hoofdstuk 6 van het Specifiek 
bijlagenrapport akoestisch onderzoek blijkt dat de doelmatig-heidsberekenig van 
uitbreiding van het tweelaags ZOAB verschilt per cluster: 

o Cluster Zeist: haaks op de weg -> 1D -> 1D+100m -> 1D+200m 
o Cluster Soesterberg: haaks op de weg -> 1D -> 2D -> 2D+600m 
o Cluster 17, 19, 20 en 22: haaks op de weg -> haaks+100m ->    

haaks+200m 
Bij cluster 22 gaat het dus om kortere verlengingen, namelijk 1/4 D tot 1/2 
Hierdoor wordt de doelmatigheidsberekening niet toegepast op het tracé 
westelijk van het geluidscherm bij Oud-Leusden. 

• Onderzoek naar de uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB leidt tot minder 
tweelaags ZOAB voor de wijk. In tabel 6.22 van het Specifiek bijlagenrapport 
akoestisch onderzoek staat dat tweelaags ZOAB voor de clusters 17, 19 t/m 28 
doelmatig is tot km 16,10. Vervolgens onderzoekt RWS de doelmatigheid van 
uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB, te beginnen vanaf haaks op de weg 
vanuit het midden van cluster 22. Door de kleine uitbreidingsstappen (zie 
argument 4) blijkt tweelaags ZOAB slechts doelmatig te zijn tot km 16,50. 
Zodoende leidt onderzoek naar uitbreiding van het tracé met tweelaags ZOAB tot 
een inkorting. 

 
Inspreker stelt dat hij geraakt wordt in zijn belang met de aanleg en wijze van aanleg, 
doordat de geluidsoverlast zal toenemen en maatregelen om deze te beperken voor de 
Indische wijk niet, of niet voldoende, worden genomen. 
 
Inspreker vraagt RWS om het volgende:  

• Inzicht te geven in de doelmatigheid van de uitbreidingsstappen van 1D en 2D 
voor cluster 22; 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 484 

 

• Rekening houden met het fit dat de geluidsoverlast van de A28 voor de wijk uit 
zuidwestelijke richting komt; 

• Het tracé met tweelaags ZOAB uit te breiden tot minimaal km 15,50. 
 
Dit zal de geluidsbelasting in de wijk minder laten stijgen en de leefbaarheid op peil 
houden. De Indische buurt hoeft niet als een van de weinige wijken langs de verbrede A28 
met een hogere geluidsbelasting te maken te krijgen. 
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 55 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat tweelaags ZOAB doelmatig is tot km. 15.865, dat is ten opzichte van het 
OWAB een uitbreiding van 635 meter. Het verder doortrekken van tweelaags ZOAB 
richting Soesterberg is niet doelmatig. 
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Zienswijze 237, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Inzichtelijk onderzoek ontbreekt en verhogen scherm zodat hele wijk in 48 dB 

contour valt 

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van haar woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is het 
woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan 
de bron te treffen.  
 
Rijkswaterstaat vraagt ontheffing aan voor de woning van inspreker, die te maken krijgt 
met een geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Inspreker 
geeft aan hiermee niet akkoord te gaan.  
 
Inspreker vezoekt het scherm dusdanig te verhogen en te verlengen dat de hele wijk 
binnen de 48 dB contour valt. De kosten zijn minimaal ten opzichte van de gevolgen.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
2.  Waardevermindering door hogere geluidswaarde 

 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
3. Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd ter blijven 

Inspreker verzoekt de overlast te beperken gedurende de werkzaamheden en hen te 
informeren over de verwachte overlast gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Over 
afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de A28.  
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 238, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Geluidsscherm vermindert het geluid van de A28 niet  

Inspreker maakt bezwaar tegen het ontwerp van de uitbreiding van de A28. De A28 loopt 
dicht langs haar woning aan de Verdiweg in Amersfoort. Tijdens de inloopavond van 
Rijkswaterstaat werd ze erop gewezen dat het geluidsniveau gemeten op haar balkon 
drastisch zou gaan verminderen bij het plaatsen van het geluidsscherm. Inspreker heeft 
hier twijfels over. Metingen wijzen immers uit dat het geluidsdrukniveau gedurende alle 
dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger liggen dan de voor het ontwerp berekende waarde. 
Inspreker vindt dat er geen afdoende maatregelen tegen het toenemende geluid en fijn 
stof zijn opgenomen in het OWAB.   
 
Inspreker maakt bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de voorgestelde geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen 
is geplaatst. Bovendien is deze wal niet afdoende tegen het geluid van de weg. 
Inspreker wil in de toekomst op het balkon kunnen zitten en met de ramen open 
blijven slapen; 

• De geluidswal biedt geen bescherming tegen de toenemende fijn stof; 
• Het verhogen van de wettelijke norm voor toelaatbaar geluid in de woning. 

 

Antwoord 
De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 238.  
 
Luchtkwaliteit 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.  
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
In het MER A28 Luchtonderzoek is de luchtkwaliteit in de situatie met wegaanpassing 
vergeleken met de luchtkwaliteit in de situatie zonder wegaanpassing. Hieruit blijkt dat de 
totale uitstoot van fijn stof in het studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing.  
Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt ook dat deze toename niet leidt tot een 
overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Daarnaast zal de 
luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter 
zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. Dit is in lijn met de resultaten van de 
monitoring van het NSL. 
  
In de berekeningen ten behoeve van het MER A28 luchtonderzoek en de monitoring is 
geen rekening gehouden met de positieve effecten van de voorgestelde geluidswal op de 
luchtkwaliteit. Een geluidswal heeft een positief effect op de verspreiding en verdunning 
van de luchtverontreiniging door het wegverkeer, en zal leiden tot een afname van de 
concentraties luchtverontreinigende stoffen.  
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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2.  Overkapping van de A28. Luchtkwaliteit. Waardevermindering 

Inspreker stelt dat het overkappen van de A28 een betere oplossing is voor het geluid en 
het tegenhouden van fijn stof. Als de verbetering van de A28 conform het voorliggende 
ontwerp wordt uitgevoerd, blijft het geluidsniveau te hoog.  
 
Inspreker denkt ook dat de luchtkwaliteit zal verslechteren. Dit is van invloed op de 
leefomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. 
 
Naast het toebrengen van gezondheidsschade aan inspreker, brengt het plan financiële 
schade toe aan de waarde van de woning. De totale woonomgeving verslechtert door de 
maatregelen. De geluidbelasting in en om het huis neemt toe, net als een verslechtering 
van de luchtkwaliteit in en om het huis.  
 
Antwoord  

 
Geluid 
Voor wat betreft het aspect geluid is akoestisch onderzoek uitgevoerd waaronder specifiek 
voor de wijken Schuilenburg-Randenbroek-Dorrestein een gelijknamig onderzoek is 
opgesteld. Hieruit volgt dat geen overkapping over de A28 wordt aangelegd maar dat een 
scherm van 11 meter hoog wordt gebouwd als geluidsmaatregel ter hoogte van de wijk 
Schuilenburg.   
 
Luchtkwaliteit 
Voor het aspect luchtkwaliteit wordt verwezen naar de beantwoording bij punt 1.  
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
3.  Kappen van bomen 

Inspreker vindt het kappen van bomen in de leefomgeving onacceptabel. De groene strook 
tussen de A28 en de woningen dienen als ‘park’ voor de bewoners van de Verdiweg e.o. in 
Schuilenburg. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 239, ingediend door:                               

 
 
VVD Nijkerk Hoevelaken 
Stadhouderserf 14 
3871 DC  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken  
Namens de leden van de VVD in de gemeente Nijkerk is het bestuur van de VVD afdeling 
Nijkerk Hoevelaken van mening dat het in het belang van de leden en de kiezers van de 
VVD in Hoevelaken onjuist is dat in het ontwerp-wegaanpassings-besluit A28 slechts een 
deel van het knooppunt Hoevelaken bij dit wegaanpassingsbesluit wordt betrokken. 
 
Het afsluiten van de A1 afrit nummer 14 voor verkeer vanuit richting Amsterdam en Zwolle 
zal de bereikbaarheid van Hoevelaken aanzienlijk verslechteren omdat de bewoners dan 
via omwegen het dorp moeten bereiken. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: 

• Via de A28 afslag bij de Hogeweg waarbij de leden dan zullen worden 
geconfronteerd met de dagelijkse files op dit weggedeelte, temeer door het 
verhoogde verkeersaanbod. Aanleg van de nieuwe Energieweg om de 
stagnatieproblemen op te lossen (de realisatie welke conditioneel is aan het 
afsluiten van de A1 op- en afritten bij Hoevelaken als een van de voorwaarden uit 
de voormalige “Overeenkomst Vathorst”) zal pas op zijn vroegst in 2014 worden 
gerealiseerd. 

• Het alternatief voor verkeer uit Amsterdam is de A1 afrit bij Amersfoort Noord te 
nemen en dan van de ringweg van Vathorst en de nieuwe Hanzetunnel gebruik 
maken. Deze verbinding is, gezien de autoluwe opzet van dit gebied door onder 
meer de vele rotondes en drempels, geen geschikte verbindingsweg voor 
doorgaand verkeer. Bovendien heeft Vathorst al dagelijks met een grote 
verkeersopstopping op deze ringweg te maken zodat het extra verkeersaanbod 
hier voor meer files zal zorgen.  

 
Het bestuur is daarom van mening dat het opheffen van de afrit A1 Hoevelaken niet moet 
worden uitgevoerd, omdat dat het belang van de leden en kiezers zeer schaadt. De 
argumenten voor het afsluiten zijn niet, of onvoldoende, onder-bouwd. Bovendien zijn er 
goede argumenten om de afslag open te houden. 
 
2.  Argumenten 

Het plan om het bescheiden verkeersaanbod van de A28 uit de richting Zwolle naar de A1 
richting Apeldoorn al voortijdig op de A1 hoofdrijbaan te laten invoeren om het verkeer op 
de verbindingsboog van de A28 uit Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn meer ruimte te 
verschaffen, waardoor de A1 afslag Hoevelaken voor verkeer uit richting Amsterdam niet 
bereikbaar is, is niet onderbouwd en ook niet nodig. Daarmee vervalt ook een van de 
argumenten voor het afsluiten van deze A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam.  
 
Er is geen duidelijke onderbouwing van de noodzaak op basis van het huidige 
verkeersaanbod van een tweebaans uitvoering van de verbindingsboog A28 Zuid voor 
verkeer uit richting Utrecht naar A1 Oost voor verkeer richting Apeldoorn. Dit is een 
tijdelijke oplossing en een dergelijke zwaarwegende beslissing tot afsluiting dient genomen 
te worden als onderdeel van het grote Knooppunt Hoevelaken project. 
 
De drie gemeenten Amersfoort, Leusden en Nijkerk hebben zich in dat project al duidelijk 
tegen de afsluiting van de op- en afritten bij Hoevelaken verklaard.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende plaatsen en daarnaast het 
Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor 
de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 240, ingediend door:                               

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 240.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 240. 
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3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 240. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 

6  Overkapping. Niet wandelen in gebied de Schammer 

Recreatiegebied de Schammer wordt ontwikkeld. Met de terugkaatsing door een damwand 
en de grote overlast van geluid, die hierdoor ontstaat, kan inspreker dit geen 
recreatiegebied meer noemen. Daarnaast de enorme belasting van het milieu door fijnstof 
wordt dit een giftig en lawaaierig recreatiegebied, waar inspreker niet zal gaan wandelen 
door de aanslag op haar gezondheid met haar bestaande COPD. Enige oplossing: 
overkapping. 
 
Antwoord 

Met betrekking tot een overkapping over de A28 wordt verwezen naar het antwoord dat is 
gegeven bij deelvraag 2. 
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Zienswijze 241, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 241.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het 
balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 241. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 241. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
6.  Uitdroging of wateroverlast door damwand 
Inspreker maakt bezwaar tegen het plaatsen van een damwand in de Eemdelta waardoor 
zijn tuingrond wordt uitgedroogd dan wel zijn woning wordt getroffen door wateroverlast. 
 

Antwoord 

Voor de fundering van het geluidscherm bij de flats Schuilenburg is gekozen voor stalen 
buispalen. Door deze funderingskeuze vindt geen opstuwing van het grondwater en geen 
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uitdroging van de grond plaats. Daarnaast kunnen in verband met het tijdelijk karakter de 
buispalen in een later stadium weer uit de grond getrokken worden. De aanpassingen op 
het Deelrapport Bodem en Water worden in de Notitie actualiteit MER beschreven, welke 
als bijlage 5 bij het WAB is gevoegd. 
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Zienswijze 242, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 242.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 242. 
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3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 242. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 

6.  Onverkoopbaarheid appartement  
Inspreker maakt bezwaar tegen het plaatsen van een 11 meter hoog scherm. Inspreker 
stelt dat dit alle licht en zon in de woonkamer en op het balkon op de tweede verdieping 
zal wegnemen. Dit is onacceptabel. Voor de onverkoopbaar-heid van zijn appartement 
stelt hij de minister aansprakelijk en zal schade claimen. 
 

Antwoord 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
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de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 243, ingediend door:                               

 
 
TB Grond- en Sloopwerk BV 
Domstraat 55 
3864 PN  Nijkerkerveen 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

TB Grond- en Sloopwerk BV is gevestigd in Nijkerkerveen en houdt zich bezig met grond- 
sloop- en straatwerken. Bij het bedrijf werken 14 medewerkers. Darvan komen 5 personen 
van buiten de gemeente. Daarnaast heeft het bedrijf te maken met zakelijk verkeer en 
transport. Het bedrijf heeft een groot belang bij een goede aansluiting op het 
hoofdwegennet. Het bedrijf heeft reeds jaren te lijden van de congestie op het knooppunt 
Hoevelaken en de daardoor veroorzaakte congestie op het onderliggende wegennet. 
 
Zienswijze 243 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen en omliggende plaatsen en daarnaast 
het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle 
overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 244, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van zijn/haar woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is 
het woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Dit kan 
voorkomen worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan de 
bron te treffen.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
 
2.  Fijn stof 

Inspreker verzoekt om voor de verbreding van de A28 eerst onderzoek te doen naar fijn 
stof vanuit het verkeer van de A28. Hierover is tot nu toe weinig tot niks bekend, terwijl de 
verwachting is dat het percentage hiervan gaat toenemen als de A28 verbreed wordt. Dit 
gaat ten koste van het woon- en leefmilieu en is van invloed op de gezondheid. 
 
Antwoord 

In het MER A28 Luchtonderzoek is de luchtkwaliteit in de situatie met wegaanpassing 
vergeleken met de luchtkwaliteit in de situatie zonder wegaanpassing. Hieruit blijkt dat de 
totale uitstoot van fijn stof in het studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing.  
Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt ook dat deze toename niet leidt tot een 
overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Daarnaast zal de 
luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter 
zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
 

3.  Hogere waarde op woning. Verhogen van het geluidsscherm 

Voor de woning van inspreker wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd. Hiermee 
wordt haar woonklimaat aanwijsbaar verslechterd. Het gaat hier niet om een tijdelijke 
ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat bij de volgende uitbreiding wordt 
uitgegaan van deze hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat de minister 
opnieuw ontheffing vraagt bij de in haar ogen geringe toename.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor haar woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhoging/ verlenging van het 
geluidsscherm) dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Antwoord 

Zoals hierboven onder punt 1 is aangehaald, blijkt dat de toename van de geluidbelasting 
als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel 
kan worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets 
hoger scherm tussen de Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
zowel de huidige (2010) als de toekomstige situatie (2023) bij de woning van inspreker 
maximaal 52 dB bedraagt. Er is dus geen sprake meer van een toename van de 
geluidbelasting en er behoeft geen hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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4.  Waardevermindering woning 

Inspreker stelt dat de hogere geluidswaarde en mogelijke toename van het fijn stof een 
nadelig effect zal hebben op de waarde van zijn/haar woning.  
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
 
5.  Overlast werkzaamheden 

Inspreker vindt dat het onduidelijk is in hoeverre ze last gaan krijgen van de 
wegwerkzaamheden van de A28. In hoeverre gaan deze werkzaamheden ’s nachts 
plaatsvinden en hoe lang gaat dit duren? Er wordt vermeld dat dit zo minimaal mogelijk zal 
gebeuren, maar onduidelijk is wat dit precies inhoudt en welk effect dit zal hebben op de 
nachtrust. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Over 
afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de A28.  
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 245, ingediend door:                               

 
 
Kühne Automotive BV 
Hogenbrinkerweg 18 
3871 KN  Hoevelaken 
 
 
1.   Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Inspreker wil als ondernemer van Hoevelaken bezwaar aantekenen tegen het 
voorgenomen afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals 
wordt voorgesteld in het OWAB. Het bedrijf heeft destijds voor Hoevelaken gekozen 
(mede) vanwege de goede bereikbaarheid van het pand. 
Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer vanuit richting Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van het dorp aanzienlijk verslechteren omdat ze dan via omwegen het dorp 
moeten bereiken. 
 
Zienswijze 245 is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 246, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Rekening houden met lange termijn: overkapping A28 tegen geluid en fijn stof.    

Inspreker gaat in op het OWAB A28, en dan met betrekking tot de wijken Schuilenburg, 
Randenbroek en Dorrestein. Hij woont op circa een halve kilometer van de A28. Hij 
ondervindt vaak hinder van het verkeerslawaai en vooral van het fijn stof, als gevolg van 
zijn COPD-aandoening. Familieleden en vrienden met eveneens luchtwegproblemen mijden 
daarom zijn woning. Inspreker is solidair met de bewoners van de flats die vlak naast de 
A28 staan, die ook met genoemde problemen te maken hebben. 
 
Inspreker vindt dat het OWAB A28 onvoldoende rekening houdt met wat op korte en lange 
termijn noodzakelijk is voor de leefbaarheid van de wijkbewoners. Het accent ligt nu op de 
afwikkeling, c.q. de bevordering van de doorstroming van het autoverkeer. Inspreker stelt 
dat alleen een (gehele of gedeeltelijke) overkapping dan wel een tunnel voldoende aan de 
bezwaren tegemoet kan komen. 
 
Inspreker begrijpt dat er budgettaire argumenten in het geding zijn. Maar daarmee kunnen 
niet de plannen “doorgedrukt” worden. Er zullen altijd integrale afwegingen gemaakt 
moeten worden over diverse aspecten. Als op termijn maatregelen niet nuttig of voldoende 
zijn, kan beter wat langer gewacht worden met de uitvoering van het werk om 
kapitaalvernietiging te voorkomen. 
 
Een andere mogelijkheid is om met het werk wel te beginnen maar nu reeds rekening te 
houden met wat op termijn noodzakelijk wordt. Dat betekent dus: uitgaan van het 
uiteindelijke doel (in dit geval volgens inspreker een tunnel), zodanig dat op de nu te 
verrichten werkzaamheden voortgebouwd kan worden, zonder kapitaalverlies.  
 
Inspreker ziet graag dat er reële metingen worden verricht. Hij pleit voor herziening van 
het OWAB. Hij wil dat technisch en zichtbaar een begin wordt gemaakt met een op termijn 
te creëren duurzame overkapping c.q. overtunneling van de A28 ter hoogte van genoemde 
wijken met als voordeel een reductie van het fijn stof en de geluidsoverlast, en het 
voordeel van energieterugwinning. 
 
Antwoord 

 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 

 
Fijn stof 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid. Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de 
luchtkwaliteit worden genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen 
voor verbetering van de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
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grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 247, ingediend door:                           

 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH  Utrecht 
 
 
1.  Provincie positief over verbredingsplannen A28  

De provincie geeft aan tevreden te zijn met het besluit over verbreding van de A28. Het 
besluit heeft een overwegend positief effect op de bereikbaarheid van de regio en zorgt op 
een aantal locaties voor een beperking van de geluidhinder. Over twee zaken maakt de 
minister ingrijpende keuzes waarvoor de provincie graag een nadere onderbouwing ziet. 
Het betreft (1) het vervangen en aanpassen van kunstwerken op de A28 vooruitlopend op 
de planstudie knooppunt Hoevelaken en (2) gedeeltelijke afsluiting van afslag Hoevelaken.    
Met het oog op de uitvoering van dit besluit en toekomstige besluitvorming over de A28 
doet de provincie verzoeken over landschappelijke inpassing en openbaar vervoer. 
  
Antwoord 

Ik stel het op prijs uw positieve reactie aangaande het besluit over verbreding van de A28 
te ontvangen. Op de door u aangedragen onderwerpen kunstwerken A28, de afrit 
Hoevelaken, landschap en openbaar vervoer wordt hieronder ingegaan. Ik verwijs u graag 
naar de daar gegeven beantwoording.   
 

2.   Aanpassingen kunstwerken A28 vooruitlopend op planstudie Hoevelaken  

In het project A28 Utrecht-Amersfoort worden vijf viaducten vervangen en vijf viaducten 
aangepast. Deze aanpassing is niet robuust voor de aanpassingen die nodig zullen zijn in 
het kader van de planstudie Knooppunt Hoevelaken, die na 2016 in uitvoering genomen 
zal worden. Dit roept de vraag op of hier geen sprake is van een desinvestering. De 
provincie verzoekt te onderbouwen hoe de minister tot het besluit is gekomen om deze 
kunstwerken relatief kort achter elkaar aan te passen. 
 
Antwoord 
De kunstwerken worden aangepast in verband met het groot onderhoud en de verbreding 
van de A28. Het wegontwerp van planstudie Hoevelaken is ten tijde van het tervisie gaan 
van het onderhavige WAB (2012) nog niet definitief in verband met de uitvraag richting de 
markt in 2013 en vervolgens het opstellen van het OTB en TB Knooppunt Hoevelaken in 
respectievelijk 2015 en 2016. In die lange termijnstudie wordt duidelijk wat er rond 2017-
2020 aan de kunstwerken in de praktijk zou moeten worden gewijzigd. Vooruitlopend op 
de besluitvorming valt daarom niet te stellen dat er sprake is van een desinvestering. 
De kunstwerken maken overigens geen onderdeel meer uit van het wegaanpassings-
besluit, omdat de aanpassingen al vergevorderd zijn in het kader van groot onderhoud. 
Voor de werkzaamheden van de kunstwerken zijn separate omgevingsvergunningen 
aangevraagd en verleend door de gemeente Amersfoort.  
 
3.  Gedeeltelijke afsluiting van afslag Hoevelaken 

Het OWAB behelst onder meer een tweebaans afrit van Utrecht naar Apeldoorn. Het 
verkeer uit Amsterdam en Zwolle moet hierdoor over een korte afstand twee banen 
kruisen om de afrit Hoevelaken te nemen. Dit wordt als onveilig beoordeeld en daarom 
wordt de afrit Hoevelaken vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle afgesloten. Deze 
gedeeltelijke afsluiting –vooruitlopend op besluitvorming over de afslag in de planstudie 
Knooppunt Hoevelaken- vindt de provincie onwenselijk.  
 
De provincie verzoekt de onveiligheid van de nieuwe situatie nader te onder-bouwen en 
met haar en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk te overleggen of het mogelijk en 
wenselijk is om de afslag volledig open te houden, al dan niet door het schrappen van de 
verbreding van de afrit Utrecht naar Apeldoorn. 
 
Antwoord  

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende gemeenten en daarnaast het 
Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd.  
Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting 
Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische 
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gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting 
Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 
4.  Landschappelijke inpassing 

Natuur en landschap is één van de vijf kerntaken van de provincie Utrecht. De provincie 
had graag meegedacht met het opstellen van het landschapsplan en de aanvragen voor de 
omgevingsvergunningen voor geluidschermen. Nu wordt er volgens de provincie 
onvoldoende aandacht besteed aan landschappelijke inpassing. In het MER-deelrapport 
Landschap en cultuurhistorie wordt geconcludeerd, dat het landschap verslechtert. Wel 
wordt getracht de effecten van mitigerende maatregelen, die vanuit andere beleidsvelden 
noodzakelijk zijn, landschappelijk in te passen. De landschapsstructuren in de omgeving 
van de A28 worden hier niet bij betrokken. 
 
Dit strookt niet met de provinciale belangen ten aanzien van landschap:  

• het behouden en versterken van de identiteit van de verschillende landschapstypen 
en 

• het vernieuwen van het landschap, met herkenning van het verleden. 
 
De provincie verzoekt om met haar in overleg te treden om landschapsbelangen alsnog 
goed mee te nemen bij de uiteindelijke vormgeving van geluidschermen en het 
beplantingsplan. 
 
Antwoord 

Bij de ontwerpen voor de geluidschermen is rekening gehouden met een zo goed 
mogelijke inpassing in het landschap. Het landschapsplan is naar aanleiding van de 
zienswijzen geactualiseerd. Hiervoor zijn workshops gehouden met de provincie, 
gemeenten en belangengroepen in de omgeving. Hierin zijn de bovengenoemde belangen 
ingebracht en waar mogelijk rekening meegehouden. In de Notitie Actualiteit MER (bijlage 
5 bij het WAB) wordt beschreven in hoeverre wijzigingen ten opzichte van het MER en 
Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit invloed hebben op de effectbeschrijving en beoordeling 
zoals opgenomen in het deelrapport Landschap en Cultuurhistorie.  
 
5.  Openbaar vervoer 

Bereikbaarheid is een andere kerntaak van de provincie Utrecht. Onderdeel hiervan is 
optimalisering van het openbaar vervoerssysteem in de provincie. Op dit moment rijden er 
drie spitslijnen over de A28, die gebruik mogen maken van de vluchtstrook. Dit betreft in 
totaal 47 ritten met een gemiddelde bezetting van circa 1000 reizigers op dagbasis. Op 
termijn wordt op deze corridor naar een daglijn op werkdagen gestreefd. De provincie 
geeft de complimenten dat het gelukt is om tijdens de werkzaamheden op de A28 de 
vluchtstrook in de spits beschikbaar te houden voor haar spitsbusdiensten. 
 
De provincie constateert dat de vluchtstrook na gereedkoming van het project niet meer 
beschikbaar zal zijn voor busdiensten, omdat de vluchtstrook dan een aantal versmallingen 
kent. Ze begrijpt dat de noodzaak voor een busspitsstrook zal afnemen na wegverbreding. 
De kwaliteit van haar busdienst zal er in de spits op achteruitgaan, omdat bij filevorming –
ook al zal deze minder vaak optreden- de bus niet meer langs de files kan rijden.  
 
De provincie verzoekt bij de uitvoering van dit project te anticiperen op toekomstige 
maatregelen voor gebruik van de vluchtstrook door busdiensten. Concreet bedoelt de 
provincie dat de vluchtstrook over het gehele traject tussen Utrecht en Amersfoort een 
breedte heeft van minimaal 3,10 meter en bij voorkeur minimaal 3,15 meter.  
De provincie verzoekt om alvast de nodige ruimtereserveringen in het WAB op te nemen, 
zodat de maatregelen om de spitsstrook te verbreden getroffen kunnen worden zonder 
wijziging van bestemmingsplannen, zodra hiervan de urgentie is gebleken. Dit met het oog 
op vermindering van bestuurlijke drukte. 
  
Antwoord 
De noodzaak tot gebruik van vluchtstrook door de bus in geval van file is na realisatie van 
de wegaanpassing niet meer aanwezig. Er zal geen sprake zijn van structurele filevorming 
in de spitsperioden, zoals dat in de huidige situatie het geval is. Uiteraard kan filevorming 
niet te allen tijde worden weggenomen en kan als gevolg van incidenten/calamiteiten 
sprake zijn van een incidentele file. In de Projectspecifieke afwegingsnotitie 
verkeersveiligheid is een overzicht gegeven van een beperkt aantal, relatief korte, 
wegvakken waar geen volwaardige vluchtstrook aanwezig is. Het beschikbaar maken van 
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een volledige vluchtstrook over het gehele tracé, houdt in dat een aantal kunstwerken 
dienen te worden verbreed. Deze omvangrijke aanpassingen brengen hoge kosten met 
zich mee en maken voor de studie A28 Utrecht–Amersfoort, dat onder de Spoedaanpak 
wegen valt en daarmee is gericht op de korte termijn, geen onderdeel uit van de scope. 
 
In overeenstemming met de ‘Richtlijnen en voorschriften bij toepassing van bus op 
vluchtstrook’ geldt de afspraak dat bus op vluchtstrook alleen wordt toegepast als 
noodverband. De richtlijn spreekt over een sporadisch toe te passen maatregel. Verder 
geeft de richtlijn aan dat voor toepassing van bus op vluchtstrook een breedte van de 
vluchtstrook van 3,60 m wordt aanbevolen, met nadruk afgestemd op het rijden met een 
snelheid van maximaal 50 km/uur.  
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Zienswijze 248, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van zijn/haar woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is 
het woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan 
de bron te treffen.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
 
2.  Verhogen van het geluidsscherm 

Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk 
een hogere geluidswaarde wordt vastgesteld en dit is van invloed op het leefmilieu van de 
wijk, dus ook die van inspreker.  
 
Inspreker wijst op het geluidbeperkingssscherm vanaf het viaduct Lageweg richting 
knooppunt Hoevelaken. Bij de kosten die worden opgevoerd voor de verhoging van het 
geluidscherm met 1 meter, blijkt dat er sprake is van kosten in verband met verandering 
geluidswal en vervanging (?) of verandering (?) van het geluidsscherm.  
 
Wellicht dat met een meer innovatieve benadering van het probleem kan worden volstaan 
met een verhoging van het bestaande geluidbeperkingsscherm al dan niet gecombineerd 
met een versterking van het bestaande scherm. Dit uiteraard met de bedoeling om de 
kosten te drukken en de geluidbeperkende functionaliteit te realiseren.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het 
geluidsscherm) dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Antwoord 

Zoals hierboven onder punt 1 is aangehaald, blijkt dat de toename van de geluidbelasting 
als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel 
kan worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen. 
 
Het ophogen van het schermdeel tussen de Lageweg en het knooppunt Hoevelaken is niet 
doelmatig, aangezien er vrijwel geen overschrijdingen van de grenswaarden meer 
optreden en de kosten voor ophoging hoog zijn. Het scherm kan niet worden verhoogd, 
zodat het in zijn geheel zal moeten worden vervangen door een hoger scherm. 
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Zienswijze 249, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt en verhogen van het geluidscherm 

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van zijn/haar woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is 
het woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan 
de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk 
een hogere geluidswaarde wordt vastgesteld en dit is van invloed op het leefmilieu van de 
wijk, dus ook die van inspreker.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het 
geluidsscherm) dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 

3.  Overlast werkzaamheden 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Inspreker 
denkt met name aan de tijdelijke verwijdering van geluidsschermen. Het is inspreker 
onduidelijk hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem/haar te informeren over de 
verwachte overlast gedurende de werkzaamheden. Inspreker verwacht eigenlijk, dat er 
gesloopt gaat worden op het moment dat nieuwe delen geproduceerd zijn en direct na het 
slopen gemonteerd kunnen worden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Over 
afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de A28.  
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
 

 

4. Tijdelijke tunnel Oude Lageweg voor veiligheid fietsers 

Inspreker vindt dat de veiligheid van schoolgaande groepen fietsers tijdens de te 
verwachten werkzaamheden over het hoofd wordt gezien. Inspreker verzoekt rekening te 
houden met groepen schoolgaande kinderen, welke nu via de Oude Lageweg in en uit 
Amersfoort fietsen. Deze groepen via de Hogeweg Amersfoort in- en uit laten zal hun 
veiligheid niet ten goede komen. Het voorstel is deze groepen toch via de Oude Lageweg 
een veiliger doorgang te geven door middel van een tijdelijke tunnel.  
 
 

 

Antwoord 
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De afrondende werkzaamheden aan de tunnel Oude Lageweg hebben eind oktober 2012 
plaatsgevonden. De veiligheid van het fietsende verkeer is nauwkeurig in de gaten 
gehouden en er zijn passende voorzieningen getroffen door de aannemer van 
Rijkswaterstaat.  
 
5.  Geluidsreducerende verbeteringen aan voertuigen van Oost-Europese 

vervoerders 

Inspreker stelt dat uit de informatie naar voren kwam dat rekening wordt gehouden met 
toekomstige grotere verkeersstromen, maar ook met geluidsreductie ten gevolge van 
verbeteringen aan die voertuigen. In Europees verband is transport vanuit de landen uit 
Oost Europa mogelijk. Is in de komende jaren veilig gesteld, dat vervoerders uit alle 
Europese landen ook voldoen aan onze Nederlandse verwachtingen qua 
geluidsreducerende verbeteringen aan voertuigen? 
 
Antwoord 

Hetgeen inspreker naar voren brengt met betrekking tot het velig stellen van 
verbeteringen aan voertuigen uit Oost Europa is een algemeen maatschappelijk punt en 
daar kan uiteraard in het kader van dit project geen uitspraak over worden gedaan. 
In het rekenmodel dat wordt toegepast voor de geluidberekeningen wordt rekening 
gehouden met gemiddelde emissies voor vrachtverkeer.  
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Zienswijze 250, ingediend door:                               

 
 
Werkgroep Natuurlijk Zeist-West 
Couwenhoven 4612 
3703 EM  Zeist 
 
 
Inspreker heeft ter ondersteuning van de zienswijze twee bijlagen bij de zienswijze 
gevoegd. Het betreft: 

1. Landschapsplan met nummers behorende bij de zienswijze 
2. Hekwerken kaartje van de situatie bij landgoed Vollenhoven langs de A28 
3. Folder Natuur Verbinden en Behouden (digitaal) 

Voor de behandeling van de zienswijze is kennis genomen van de bijlagen en verweven in 
de beantwoording. 
 
Belang van Werkgroep bij Wildviaduct  

Inspreker richt zich in zijn zienswijze op het OWAB op het Wildviaduct A28 en omgeving. 
Inspreker heeft het kaartje van het Landschapsplan bestudeerd en concludeert dat 
belangrijke zaken in de totstandkoming van de herinrichting niet zijn meegenomen.  
 
De werkgroep Natuurlijk Zeist-West zet zich in voor behoud en verbetering van de natuur 
en landschappelijke waarden in en om Zeist-West. Het werkgebied in het buitengebied 
richt zich met name op het behoud en de verbetering van de ecologische kwaliteit van de 
natuurgebieden en goed functioneren van de ecologische verbindingen tussen De Bilt, 
Zeist, Bunnik, Odijk en Driebergen. Daarbinnen liggen twee snelwegen: de A28 met het 
bestaande wildviaduct tussen de landgoederen Vollenhoven en Oostbroek en de A12 met 
de toekomstige nieuwe faunatunnel A12. RWS heeft de uitgave van de folder “Natuur 
verbinden en behouden” mede mogelijk gemaakt. Twee maal per jaar organiseert de 
Werkgroep met instemming van RWS een excursie naar het Wildviaduct onder de A28. 
Daarbij worden ook de sporen van de dieren waargenomen. De excursies bieden de 
mogelijkheid om aan het publiek bekendheid te geven aan het belang van de 
faunapassages en die onder de A28 in het bijzonder. 
 
Antwoord 

Het belang dat de werkgroep nastreeft, is bij RWS Utrecht goed bekend. Hierna wordt 
ingegaan op de zaken die inspreker naar voren brengt als onderdeel van de zienswijze.  
 
 
1.  Watercompensatie nabij landgoed Vollenhoven tast droge fauna-passage en 

landschappelijke inpassing landgoed Vollenhoven ten opzichte van de A28 aan.  
In de landschapskaart is de droge faunapassage ten noorden van het Wildviaduct langs de 
oever van de Biltse Grift gesitueerd. Een belangrijke dagelijkse wissel is echter de 
oversteek vanuit landgoed Vollenhoven aan de andere zijde van de Biltse Grift. Net op 
deze droge passage is de watercompensatie gepland in een bestaand beukenbos. Deze 
beuken zijn bovendien aangeplant als landschappelijk inpassing van de A28 ten opzichte 
van landgoed Vollenhoven. Inspreker stelt voor dat de watercompensatie op een andere 
plek komt. Wellicht zijn er mogelijk-heden om de huidige poelen te vergroten. Of meer ten 
oosten, waarbij rekening gehouden moet worden met de das als doelsoort. Inspreker 
verzoekt, in afwachting van de behandeling van de zienswijzen, de beuken niet te kappen.  
 

Antwoord 

De locatie van de watercompensatie is naar aanleiding van onder andere onderhavige 
zienswijze in overleg met omgevingspartijen (Stichting Utrechts Landschap, gemeente De 
Bilt en afvaardiging vanuit milieu- en natuurvereniging rondom Zeist-West) gewijzigd naar 
de zuidzijde van de A28. Het te realiseren compensatieoppervlak wordt nu gerealiseerd 
door de bestaande bermsloot langs de zuidzijde van de A28 ten westen van kunstwerk De 
Hoek te verbreden. De eerder voorziene kap van beuken zal daarom niet plaatsvinden.  
 
2.  Geschikte locatie voor een dassenburcht van belang maar wordt vergraven 

Inspreker stelt dat nieuwe waterpartijen voor amfibieën worden gegraven in een locatie 
die geschikt is als toekomstige dassenburcht. De das trekt al richting en onder het viaduct 
door en zal zich naar verwachting binnen afzienbare tijd vestigen aan de zuidzijde van het 
viaduct. De omgeving van het viaduct is in principe een rustgebied. Daarom is het 
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belangrijk dat in de directe omgeving van het wildviaduct voor de das een geschikte locatie 
voor een burcht is. In het landschapsplan van RWS zou een geschikte locatie voor de das 
moeten liggen. Of de taluds van de weg zelf moeten hiervoor gebruikt kunnen worden.  
 
Antwoord 

Naar aanleiding van zienswijzen op het OWAB zijn gesprekken met omgevingspartijen (zie  
antwoord 1) gevoerd over de inrichting van de directe omgeving van kunstwerk De Hoek. 
Resultaat van deze overleggen is dat de inrichting van dit gebied geschikt blijft en 
geschikter gemaakt wordt voor de das. 
 
3.  Geluidsschermen op het Wildviaduct  

Vrachtwagens vormen 30% van het verkeer. Zij rijden vooral in de rechterbaan. Ze rijden 
dag en nacht en zullen nog meer te horen en te zien zijn dan in de huidige situatie. Dat is 
een aantasting van de goede werking van het Wildviaduct. Het maakt het viaduct voor 
dieren onaantrekkelijker om naar toe te trekken. Daarom vindt inspreker geluidschermen 
op het Viaduct als mitigerende maatregel noodzakelijk. 
 
Antwoord 

De geluidbelasting ter hoogte van het wildviaduct neemt af in de projectsituatie in 2023 
ten opzichte van de autonome situatie in datzelfde jaar. Dit gebeurt als gevolg van het 
aanbrengen van dubbellaags ZOAB ter hoogte van het kunstwerk. Aanvullende 
maatregelen zijn derhalve niet nodig. 
 

4.  Afwatering van wegenwater moet voorgezuiverd worden 

Onder het Wildviaduct is heel goed te zien hoe het vuile wegenwater uiteindelijk in de 
natte faunapassage terecht komt. Inspreker dringt er bij RWS op aan om als vervuiler het 
afvalwater zo goed mogelijk voor te zuiveren voordat het op de Biltse Grift geloosd wordt. 
De Biltse Grift hoort tot de watergangen waar de Europese Kader richtlijn Water voor 
geldt. Dan moeten allerlei diffuse vervuilingen opgeheven worden. 
 
Antwoord 

Het water, afkomstig van kunstwerk De Hoek (km 3,7) ter hoogte van gemeente De Bilt, 
zal via een verdiepte bodempassage in de bodem worden geïnfiltreerd. Hiermee wordt 
voorkomen dat het afstromend wegwater direct in contact komt met het KRW-
waterlichaam de Biltse Grift. Deze afwatering voldoet aan de wettelijke eisen en is 
goedgekeurd door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  
 

5.   Lichthinder 

Inspreker geeft aan dat het belangrijk is dat de uitstraling van de verlichting dusdanig is, 
dat het geen barrièrewerking heeft op de trek van de dieren naar en onder het 
Wildviaduct. 
 
Antwoord 

De nieuwe verlichtingsarmaturen kunnen het licht beter richten. Daarnaast is er  
zogenaamd dynamische verlichting aangelegd. Dynamische verlichting betekent dat ’s 
nachts de verlichting uitgeschakeld is, behoudens bijzondere omstandigheden. Zo brandt 
de verlichting bij calamiteiten, werkzaamheden aan de weg en slecht zicht als gevolg van 
klimatologische omstandigheden. Tijdens de aanlegperiode zal de verlichting langer en 
vaker branden. Hierdoor is het mogelijk dat u er tijdelijk meer hinder van ondervindt dan 
in de eindsituatie. De verlichtingssterkte van de rijksweg zal niet wijzigen. Er is in verband 
met kunstwerk De Hoek besloten om één mast niet te plaatsen. Hierdoor wordt op deze 
locatie afgeweken van een bepaalde verlichtingsklasse-eis; dit om de uitstraling te 
beperken. Door het toepassen van dynamische verlichting is een toename van de 
verstoring uitgesloten, zoals beschreven wordt in het deelrapport natuur bij het MER. 
 
6.  Hekwerken RWS blokkeren de oversteek Vollenhoven Plaats-Wildviaduct 

Inspreker wijst erop dat de blokkade door hekken een knelpunt is dat wellicht mee kan 
liften op de herinrichting van de omgeving van het Wildviaduct en de A28 aan de zijde van 
Landgoed Vollenhoven. 
 
Antwoord 

Met de omgevingspartijen, zie punt 4, is deze problematiek besproken. Rijkswaterstaat 
erkent en herkent dit probleem. Echter het probleem is niet ontstaan als gevolg van dit 
besluit. Rijkswaterstaat zal het raster langs de Utrechtseweg repareren waardoor er geen 
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dieren meer tussen de A28 en het raster op het landgoed Vollenhoven meer kunnen 
komen. En het raster ter hoogte van het kunstwerk de Hoek wordt verplaatst waardoor 
een logische route ontstaat tussen het kunstwerk en de oversteekplaats in de bermsloot. 
Daarnaast is afgesproken dat wordt onderzocht of buiten dit besluit om alsnog voldaan kan 
worden aan deze zienswijze. Besluit hierover is nog niet bekend. 
 
7.  Functioneren Wildviaduct na de verbreding A28 

De verstoring tijdens voorbereidende werkzaamheden en werkzaamheden zelf is enorm. 
Daarom moet na de herinrichting het Wildviaduct A28 en omgeving minstens weer zo goed 
functioneren als faunapassage als voor de verbreding. Inspreker concludeert dat het 
functioneren van het Wildviaduct A28 op belangrijke punten in kwaliteit achteruit gaat. 
Ook de landschappelijke herinrichting van het wildviaduct door RWS heeft nadelen. 
Daarnaast zijn er oude hekwerken die de oversteek tussen Vollenhoven en Wildviaduct 
belemmeren. Kansen voor kwaliteitsverbeterende maatregelen voor het vervuilde 
wegenwater worden niet benut. 
 
Antwoord 

In de voorgaande punten 1 tot en met 6 is de beantwoording gegeven op de zaken 
rondom het Wildviaduct. Hier wordt naar verwezen. 
 
8.  Toelichting in het veld 

Inspreker vindt dat het zinvol is om in het veld de situatie met elkaar te zien en te 
bespreken. Een reeds gepland overleg tussen belanghebbenden en RWS is niet 
doorgegaan. De werkgroep probeert tot een nieuwe afspraak te komen.  
 
Antwoord 

Zoals bij punt 1 toegelicht is, zijn gesprekken gevoerd met omgevingspartijen. Het 
uitblijven van de mogelijkheid om in het veld de situatie te bespreken bleek hierbij geen 
onoverkomelijke problemen op te leveren.  
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Zienswijze 251, ingediend door:                               

 
 
Vereniging “Beter wonen in Rustenburg, Liendert en omgeving” 
Postbus 680 
3800 AR  Amersfoort 
 
 
Inspreker heeft ter ondersteuning van de zienswijze een bijlage bij de zienswijze gevoegd. 
Het betreft een kaartje met nieuwe wegen. Voor de behandeling van de zienswijze is 
kennis genomen van de bijlage en verweven in de beantwoording. 
 
1.  Regionaal en lokaal verkeer op snelweg door ontbreken rondweg Amersfoort  

De vereniging Beter wonen in Rustenburg, Liendert e.o. is van mening dat de A28 en A1 
rondom Amersfoort, Leusden en Hoevelaken nauwelijks snelwegen genoemd kunnen 
worden door de talloze op- en afritten en het ontbreken van een goede rondweg om 
Amersfoort. Daardoor worden de snelwegen voor regionaal en lokaal verkeer gebruikt. Het 
gevolg is dat er al bijna 10 jaar ‘s morgens files op de A28 zijn.  
 
Antwoord 

De A28 ter hoogte van Amersfoort heeft inderdaad meerdere op- en afritten, maar heeft 
wel degelijk de kenmerken van een snelweg. De A28 wordt zowel door gebruikt door lokaal 
en regionaal verkeer, als door verkeer dat langere afstanden aflegt. Om te voorkomen dat 
het relatief grote aantal op- en afritten voor knelpunten zorgen op de A28, is als maatregel 
in het wegaanpassingsbesluit opgenomen dat de weefstroken voor in- en uitvoegend 
verkeer, worden uitgebreid.  
 
2.  Verkeer als gevolg van plan Hogewegzone niet meegenomen 

Inspreker stelt dat de geplande plusstroken en weefstroken niet veel zullen oplossen 
omdat de gemeente Amersfoort een plan voor de Hogewegzone ter inzage heeft gelegd 
dat ruim 500.000 extra voertuigen genereert op de Hogeweg door de bouw van een 
sporthal-zwembad. Op de Hogeweg verwacht de gemeente 45.000 tot 50.000 voertuigen 
per etmaal in 2020. Met deze ontwikkeling is in het milieueffectrapport van de A28 geen 
rekening gehouden. De vervelende situatie doet zich voor dat de gemeente in haar MER 
ook geen rekening houdt met het Wegaanpassingsbesluit A28 en de Rijksoverheid de 
autonome ontwikkelingen vrijwel negeert waardoor de vereniging de dupe is van deze 
overheden.  
 
Antwoord 

De verkeersprognoses voor 2020 die zijn berekend voor het wegaanpassingsbesluit zijn 
berekend met het verkeersmodel NRM, dat in 2011 is geactualiseerd. Hierin zijn de 
ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op het weggebruik in 
Nederland.  
 
3.  Geluidsoverlast en luchtverontreiniging   
Inspreker is tegen een oplossing waardoor de geluidsoverlast voor woningen de 
grenswaarde van 48 dB zal overschrijden. Inspreker meent dat de wijze van berekenen 
van de geluidoverlast niet past bij de specifieke omstandigheden in de omgeving van 
Rustenburg. Doordat steeds meer vrachtauto’s uit het voormalig Oostblok van de A1 de 
A28 opdraaien is de geluidoverlast en de lucht-verontreiniging veel hoger in de buurt dan 
met de kengetallen berekend wordt. Ook de te verwachten files op de Hogeweg met als 
gevolg files op de snelweg zijn niet voldoende meegenomen in de berekeningen.   
 
In de Tweede Kamer is een meerderheid voor de aangeboden petitie van het Astmafonds 
met de titel “Fijn stof verziekt je longen”. De lucht moet niet gezond gerekend worden 
maar daadwerkelijk gezond worden.  
 
Antwoord 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
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geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Oude vrachtwagens 
In het akoestisch rekenmodel wordt gerekend met een vaste geluidproductie per type 
voertuig. Voor vrachtwagens wordt die gebaseerd op een gemiddelde van het 
vrachtwagenpark in Nederland. Het is goed mogelijk dat ter hoogte van de woning van 
inspreker verhoudingsgewijs meer oude, Oosteuropese vrachtwagens passeren. Deze 
plaatselijke effecten kunnen niet worden meegenomen in een landelijke gehanteerd 
rekenmodel. 
 
Luchtkwaliteit 
In het kader van het MER zijn de effecten van het project op de luchtkwaliteit tot 1000 
meter aan weerszijden van het tracé van de wegaanpassing  in kaart gebracht. De 
Hogeweg valt grotendeels binnen dit gebied. Bij de berekeningen is uitgegaan van actuele 
inzichten in de omvang, samenstelling en doorstroming van het verkeer. Uit het MER 
luchtonderzoek blijkt dat de totale uitstoot van stikstofdioxide en fijn stof in het 
studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing.  
 
Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt ook dat deze toename niet leidt tot een 
overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Daarnaast zal de 
luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter 
zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. Ook langs de Hogeweg zal de luchtkwaliteit 
zich de komende jaren naar verwachting verbeteren.  
 
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de 
monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Uit de 
meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat langs de 
Hogeweg tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden voor fijn stof en 
stikstofdioxide. Hierbij is rekening gehouden met de effecten van de wegaanpassing. 
Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is een effectieve wijze om 
de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te beschermen. Bij het 
vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al meegenomen, zodat effecten op 
de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden voorkomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
4.  Nieuwe weg over de Leusderhei 

De vereniging stelt voor dat de Rijksoverheid orde op zaken stelt rondom Amersfoort en de 
A28 verbindt met de A1 door middel van een nieuwe weg bijvoorbeeld over de Leusderhei. 
Bij veel steden in Nederland en daarbuiten zie je dat indien snelwegen verstopt raken door 
het enorme aantal op- en afritten men een nieuwe ruit formeert rond de stad. De 
vereniging heeft de bedoeling in het bijgevoegde kaartje aangegeven.  
 
Inspreker weet wel dat er een studie verricht wordt naar het kruispunt Hoevelaken maar 
vreest dat ook hier weer de kool en de geit  gespaard worden waardoor de bewoners een 
onevenredig deel van de luchtverontreiniging en geluidsoverlast voor de kiezen krijgen. 
Inspreker vraagt een daadkrachtig optreden van de rijksoverheid om niet een aantal 
bomen en beschermde diersoorten te sparen maar gewoon om op de eerste plaats weer 
aan mensen te denken.  
 
Antwoord 

De oplossingsrichting voor de A28 is wettelijk vastgelegd in de bijlage onder A van de 
Spoedwet en betreft in beide rijrichtingen wegverbreding van 2 naar 3 rijstroken tussen 
Utrecht en Leusden-Zuid, en de aanleg van plus- en weefstroken tussen Leusden-Zuid en 
Hoevelaken. Het aanleggen van een verbindingsweg tussen de A28 en de A1 over de 
Leusderhei maakt hier geen onderdeel van uit.  
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Zienswijze 252, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er 
geluidhinder en gevaar voor de gezondheid van de bewoners. De referentie met elders 
gebruikte ontwerp- en berekeningsmethoden blijkt in deze situatie onjuist te zijn. Uit 
metingen blijkt dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) 
hoger is dan die voor het ontwerp zijn toegepast. Hierdoor zijn de beschermings-
maatregelen niet voldoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet 
tijdig onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen 
afdoende maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet voldoende is voor reductie van het geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het overschrijden of verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor 
“geluidsvermindering Schuilenburg en leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 252.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd kan worden 
tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden uit het 
niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke voorkomt 
het gevaar van teveel fijn stof.  
 
Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 het geluidsniveau veel te hoog zal 
blijven en de leefomgeving blijvend zal schaden. Inspreker denkt hierbij vooral aan de 
verstoring van nachtrust. Dezelfde verstoring treedt met name op bij de flatbewoners in 
hun buitenleefgebied, het balkon. Er wonen in de flats veel ouderen die door minder 
mobiliteit extra schade zullen ondervinden door deze belasting.  
 
 

Antwoord 
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De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) 
geluidsvermindering en aanleg overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 
252. 
 

3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit afnemen in de woonomgeving door toename van 
fijn stof. De gebruikte rekenmethoden geven voor 2020 een significant beeld van de 
toename van het verkeer. De relatie van de huidige gegevens en de waarden in de 
tabellen, geven een onjuist beeld. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt 
de suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft 
inspreker bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt 
tevens voor onderhavige zienswijze 252. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat de waarde van de woningen zal dalen, hij gaat een schadeclaim 
indienen. De maatregelen die in het plan zijn opgenomen om het geluidsniveau “binnen” in 
de woningen terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau zullen geen invloed hebben op 
geluidsbelasting op het balkon en binnen in de woningen bij geopende ramen. Niet alle 
woningen in de omgeving zijn koopwoningen. Ook huurders zullen geluidhinder en de 
luchtvervuiling ondervinden. Ook zij hebben recht op schadevergoeding. 
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 253, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Leusden 
 
 
1.  Geluidsvermindering door groene stip op woning 

Inspreker geeft aan dat, na uitvoerig lezen van het OWAB, er een aantal dingen zijn waar 
hij zich ernstig over verbaast. In de directe omgeving staat een aantal huizen waarvan de 
minister met het stippensysteem aangeeft dat er meer geluidsoverlast zou ontstaan na de 
aanpassing. Echter bij het huis van inspreker wordt een vermindering aangegeven middels 
een groene stip. Ondanks dat verhoogt de minister onbegrijpelijk toch de wettelijke 
geluidsnorm, waar inspreker bezwaar tegen maakt. 
 
Antwoord 

Hoewel de geluidbelasting bij de woning van inspreker in de toekomstige situatie lager is 
dan de huidige, moet er wel een hogere waarde vastgesteld worden. Dit is te verklaren 
door een hogere waarde, die in het verleden voor deze woning in het kader van sanering is 
vastgesteld. Aangezien deze lager is dan de huidige geluidbelasting, geldt deze strengere 
waarde als basis voor de toetsing. 

 
De geluidbelasting van 64 dB betekent echter dat de geluidbelasting boven de norm van 
63 dB van de Nota Mobiliteit komt. Er is daarom aanvullend onderzoek gedaan naar 
maatregelen voor deze woning, zie paragraaf 6.10.1 van het Specifiek bijlagenrapport. 
Hieruit bleek dat het niet doelmatig is om geluidbeperkende maatregelen te treffen voor 
deze woning. 
 

2.  Rekenfouten in het project. Reflectie geluid door scherm aan de overkant. 

Geluidswal natuurgebied 200 m verderop. 

Na het bekijken van de maatregelen is inspreker ervan overtuigd dat er in zijn situatie 
ernstige rekenfouten zijn gemaakt in de voorbereiding van het project. Ten eerste ligt zijn 
huis veel dichter aan de A28 dan de omliggende huizen wat geluidsvermeerdering moet 
opleveren. Ten tweede wordt pal tegenover zijn huis aan de overkant van de snelweg een 
geluidsscherm geplaatst welke zeker enige vorm van reflectie zal veroorzaken van het 
geluid wat weer gaat leiden tot meer geluid bij de woning. Ten derde verbaast inspreker 
zich dat 200 meter richting Hoevelaken ten behoeve van een te realiseren natuurgebied 
maatregelen zijn genomen door middel van een 5 meter hoge geluidswal. Hierbij worden 
naar het gevoel van inspreker eventuele kikkers en vogels en andere aardbewoners 
bevoorrecht beschermd ten opzichte van zijn woonomgeving. 
 
Antwoord 

De berekende geluidbelastingen op de woning van inspreker zijn correct bepaald met het 
rekenmodel. De verschillen die optreden met nabijgelegen woningen zijn te verklaren aan 
de hand van omgevingsfactoren uit het rekenmodel. Er is dan ook geen aanleiding om de 
situatie nader te onderzoeken. 
 

Het scherm dat aan de overzijde in Amersfoort wordt gebouwd wordt absorberend 
uitgevoerd, zodat slechts een gering deel van het geluid wordt weerkaatst. Desalniettemin 
zal de geluidbelasting daardoor ongeveer 0,3 dB hoger zijn. 
 
De geluidwal bij de Schammer is een initiatief van de gemeente Leusden ten behoeve van 
het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied. Deze is dus op grond van andere 
overwegingen en niet in het kader van het project aangelegd. 
 
 
3.   Geluidsmaatregelen treffen vanwege geluidsgat (km 19,7 en 20,2). Naden op 

de A28-brug over Valleikanaal geluidsarm maken. 

Inspreker stelt dat geluidstoename nu al duidelijk merkbaar is door het aanbrengen van de 
geluidswal bij natuurgebied. Dit doordat alle geluid door het bovengenoemde geluidsgat de 
richting van inspreker wordt (om)geleid en daardoor het geluid geconcentreerd bij hem 
terecht komt. 
 
Inspreker eist dat zijn situatie in overleg met hem opnieuw onder de loep wordt genomen 
gezien de waarden welke genoemd zijn in het OWAB die gezien het bovenstaande niet juist 
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kunnen zijn. Hierdoor verwacht inspreker een andere uitkomst als gesteld in het rapport. 
Hij verwacht directe geluidswerende maatregelen tussen zijn woning en de snelweg, 
waardoor het geluidsgat (km 19,7 en 20,2) het natuurgebied/Valleikanaal en richting de 
Driftakkerweg 6 gedicht zal worden tot net voorbij de toerit richting Hoevelaken. Hij 
verwacht ook het geluidsarm maken van de naden van de brug op de A28 over het 
Valleikanaal welke door verzakking ernstige geluidsoverlast produceert met name bij het 
passeren van vrachtwagens. 
 
Antwoord 

Bij het beoordelen van doelmatige maatregelen wordt een landelijk gehanteerd criterium 
gebruikt, waarbij op basis van de optredende overschrijdingen van de grenswaarden het 
effect van een maatregel wordt beoordeeld. 
 
Met de aanleg van tweelaags ZOAB op de A28 kunnen de optredende overschrijdingen 
vrijwel geheel worden weggenomen. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarden van de 
Wet geluidhinder en is het niet nodig om meer maatregelen te onderzoeken. 
 
In het kader van de verbreding wordt de brug over het Valleikanaal volledig vernieuwd en 
is de verwachting dat de geluidoverlast van de voegovergangen aanzienlijk verminderd. 
 
 
4.  Slachtoffer van de Spoedaanpak 

Volgens inspreker zullen zowel zijn woning als de directe omgeving dan ook kunnen 
genieten van geluidsafname. “De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en 
snellere procedures, uiteraard met behoud van inspraakrecht van betrokkenen”, zoals de 
minister schrijft. Echter de situatie van inspreker is onvoldoende onder de loep genomen 
waardoor hij slachtoffer gaat worden van deze Spoedaanpak. Inspreker ziet graag 
gewijzigde plannen ruim voor het eindbesluit van dit project zoals gepland in najaar 2011. 
 
Antwoord 

Dat de Spoedaanpak zich kenmerkt door snellere procedures, betekent niet dat de 
belangen van omwonenden niet worden meegewogen. Het uitvoeren van een 
wegverbredingsproject zoals de A28 is een complexe aangelegenheid, waarin verschillende 
belangen tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Rijkswaterstaat kent een hoge 
waarde toe aan het behouden van een tevreden weggebruiker en een tevreden omgeving. 
Bij dit project wordt dus veel aandacht besteed aan de belangen van beide en deze zijn 
zoveel mogelijk vertaald in de projectaanpak. Mochten er desondanks zaken zijn die niet 
goed gaan, dan staat het project altijd open voor uw concrete verbetersuggesties.  
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Zienswijze 254, ingediend door:                               

 
 
Inwoners uit Leusden 
 
 
1.  Geluidsvermindering door groene stip op woning 

Inspreker geeft aan dat, na uitvoerig lezen van het OWAB, er een aantal dingen zijn waar 
hij zich ernstig over verbaast. In de directe omgeving staan een aantal huizen waarvan de 
minister met het stippensysteem aangeeft dat er meer geluidsoverlast zou ontstaan na de 
aanpassing. Echter bij het huis van inspreker wordt een vermindering aangegeven middels 
een groene stip. Ondanks dat verhoogt de minister onbegrijpelijk toch de wettelijke 
geluidsnorm, waar inspreker bezwaar tegen maakt. 
 
Antwoord 

Hoewel de geluidbelasting bij de woning van inspreker in de toekomstige situatie lager is 
dan de huidige, moet er wel een hogere waarde vastgesteld worden. Dit is te verklaren 
door een hogere waarde, die in het verleden voor deze woning in het kader van sanering is 
vastgesteld. Aangezien deze lager is dan de huidige geluidbelasting, geldt deze strengere 
waarde als basis voor de toetsing. 

 
 

2.  Rekenfouten in het project. Reflectie geluid door scherm aan de overkant. 

Geluidswal natuurgebied 200 m verderop. 

Na het bekijken van de maatregelen is inspreker ervan overtuigd dat er in zijn situatie 
ernstige rekenfouten zijn gemaakt in de voorbereiding van het project. Ten eerste ligt zijn 
huis veel dichter aan de A28 dan de omliggende huizen wat geluidsvermeerdering moet 
opleveren. Ten tweede wordt pal tegenover zijn huis aan de overkant van de snelweg een 
geluidsscherm geplaatst welke zeker enige vorm van reflectie zal veroorzaken van het 
geluid wat weer gaat leiden tot meer geluid bij de woning. Ten derde verbaast inspreker 
zich dat 200 meter richting Hoevelaken ten behoeve van een te realiseren natuurgebied 
maatregelen zijn genomen door middel van een 5 meter hoge geluidswal. Hierbij worden 
naar het gevoel van inspreker eventuele kikkers en vogels en andere aardbewoners 
bevoorrecht beschermd ten opzichte van zijn woonomgeving. 
 
Antwoord 

De berekende geluidbelastingen op de woning van inspreker zijn correct bepaald met het 
rekenmodel. De verschillen die optreden met nabijgelegen woningen zijn te verklaren aan 
de hand van omgevingsfactoren uit het rekenmodel. Er is dan ook geen aanleiding om de 
situatie nader te onderzoeken. 
 

Het scherm dat aan de overzijde in Amersfoort wordt gebouwd wordt absorberend 
uitgevoerd, zodat slechts een gering deel van het geluid wordt weerkaatst. Desalniettemin 
zal de geluidbelasting daardoor ongeveer 0,3 dB hoger zijn. 
 
De geluidwal bij de Schammer is een initiatief van de gemeente Leusden ten behoeve van 
het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied. Deze is dus op grond van andere 
overwegingen en niet in het kader van het project aangelegd. 
 
 
3.   Geluidsmaatregelen treffen vanwege geluidsgat (km 19,7 en 20,2). Naden op 

de A28-brug over Valleikanaal geluidsarm maken. 

Inspreker stelt dat geluidstoename nu al duidelijk merkbaar is door het aanbrengen van de 
geluidswal bij natuurgebied. Dit doordat alle geluid door het bovengenoemde geluidsgat de 
richting van inspreker wordt (om)geleid en daardoor het geluid geconcentreerd bij hem 
terecht komt. 
 
Inspreker eist dat zijn situatie in overleg met hem opnieuw onder de loep wordt genomen 
gezien de waarden welke genoemd zijn in het OWAB die gezien het bovenstaande niet juist 
kunnen zijn. Hierdoor verwacht inspreker een andere uitkomst als gesteld in het rapport. 
Hij verwacht directe geluidswerende maatregelen tussen zijn woning en de snelweg, 
waardoor het geluidsgat (km 19,7 en 20,2) het natuurgebied/Valleikanaal en richting de 
Driftakkerweg 6 gedicht zal worden tot net voorbij de toerit richting Hoevelaken. Hij 
verwacht ook het geluidsarm maken van de naden van de brug op de A28 over het 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 519 

 

Valleikanaal welke door verzakking ernstige geluidsoverlast produceert met name bij het 
passeren van vrachtwagens. 
 
Antwoord 

Bij het beoordelen van doelmatige maatregelen wordt een landelijk gehanteerd criterium 
gebruikt, waarbij op basis van de optredende overschrijdingen van de grenswaarden het 
effect van een maatregel wordt beoordeeld. 
 
Met de aanleg van tweelaags ZOAB op de A28 kunnen de optredende overschrijdingen 
vrijwel geheel worden weggenomen. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarden van de 
Wet geluidhinder en is het niet nodig om meer maatregelen te onderzoeken. 
 
In het kader van de verbreding wordt de brug over het Valleikanaal volledig vernieuwd en 
is de verwachting dat de geluidoverlast van de voegovergangen aanzienlijk verminderd. 
 
 

4.  Slachtoffer van de Spoedaanpak 

Volgens inspreker zullen zowel zijn woning als de directe omgeving dan ook kunnen 
genieten van geluidsafname. “De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en 
snellere procedures, uiteraard met behoud van inspraakrecht van betrokkenen”, zoals de 
minister schrijft. Echter de situatie van inspreker is onvoldoende onder de loep genomen 
waardoor hij slachtoffer gaat worden van deze Spoedaanpak. Inspreker ziet graag 
gewijzigde plannen ruim voor het eindbesluit van dit project zoals gepland in najaar 2011. 
 
Antwoord 

Dat de Spoedaanpak zich kenmerkt door snellere procedures, betekent niet dat de 
belangen van omwonenden niet worden meegewogen. Het uitvoeren van een 
wegverbredingsproject zoals de A28 is een complexe aangelegenheid, waarin verschillende 
belangen tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Rijkswaterstaat kent een hoge 
waarde toe aan het behouden van een tevreden weggebruiker en een tevreden omgeving. 
Bij dit project wordt dus veel aandacht besteed aan de belangen van beide en deze zijn 
zoveel mogelijk vertaald in de projectaanpak. Mochten er desondanks zaken zijn die niet 
goed gaan, dan staat het project altijd open voor uw concrete verbetersuggesties.  
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Zienswijze 255, ingediend door:                               

 
 
Inwoners uit Amersfoort 
 
 
1.   Geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving onvoldoende. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op dakterras en in de tuin onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor 
“geluidsvermindering Schuilenburg en leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 255.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het dakterras en 
in de tuin.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) 
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geluidsvermindering en aanleg overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 
255. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt 
tevens voor onderhavige zienswijze 255. 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons, in de tuin en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor ook inspreker als bewoner van een koopwoning schade ondervindt 
en recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 256, ingediend door: 

 
  
Transport en Logistiek Nederland (TLN) 
Sutton 5 
7327 AB  Apeldoorn 
 
Mede namens:  
Van Hooft Transport BV te Hoevelaken 
 
 
1.   Snelle verbreding A28 en aanpak Hoevelaken  

TLN dient de zienswijze in namens Van Hooft Transport BV uit Hoevelaken. Het bedrijf Van 
Hooft zet dagelijks gemiddeld 10 vrachtauto’s in en vervoeren daarmee veelal ladingen 
met exceptionele afmetingen en gewichten. TLN is een vereniging met ongeveer 5600 
leden, die zich bezighouden met beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening.   
Inspreker vindt het goed om te bemerken dat de geplande verbreding van de A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort na jaren van fileleed eindelijk voortvarend wordt aangepakt. Wat 
inspreker betreft wordt snel met de verbreding van dit traject begonnen. Bovendien is hij 
benieuwd naar de uiteindelijke plannen met het knooppunt Hoevelaken. Dit knooppunt 
verdient een robuuste opwaardering, waardoor het verkeer ook op de lange termijn het 
knooppunt snel en veilig kan passeren. In algemene zin schaart inspreker zich dan ook 
achter de verbreding van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort en de aanpak van 
knooppunt Hoevelaken. 
 
Antwoord 

Wij danken u voor uw positieve reactie! 
 
2.   Zorgen over bereikbaarheid Hoevelaken 

Inspreker maakt zich samen met andere ondernemers en inwoners van Hoevelaken echter 
grote zorgen over de bereikbaarheid van Hoevelaken. In het OWAB wordt namelijk 
aangegeven dat de aansluiting Hoevelaken gesloten wordt voor verkeer uit de richting 
Zwolle en Amsterdam. Omdat de verbindingsweg van de A28 vanuit Utrecht naar de A1 
richting Apeldoorn wordt verbreed naar twee rijstroken, moet het verkeer uit Zwolle en 
Apeldoorn na de verbreding twee rijstroken oversteken om de afrit Hoevelaken te kunnen 
bereiken. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het een begrijpelijke keuze om de 
afrit voor verkeer uit genoemde richtingen te sluiten. Vanuit het oogpunt van bereikbaar-
heid van Hoevelaken is deze maatregel uitermate zorgwekkend. 
 

3. Geen alternatieve routes voorhanden 

Als de aansluiting Hoevelaken deels wordt afgesloten, wordt het verkeer uit de richtingen 
Amsterdam en Zwolle met bestemming Hoevelaken gedwongen een andere route te kiezen 
om de snelweg te verlaten. Dat zou betekenen via de aansluiting Amersfoort of 
Amersfoort-Vathorst van de A28 of via Amersfoort-Noord of A1-A30 Barneveld. Daarbij 
dienen zich de volgende problemen aan:  
 
A28 Amersfoort: 

• Passeren van knooppunt Hoevelaken met grote kans op overbelasting van de 
verbindingsweg tussen A1 en A28 richting Utrecht (staat nu al regelmatig file, ook 
buiten spitsuren) 

• Gebruik van zwaar belaste aansluiting met grote kans op vollopen van deze afslag 
met filevorming op hoofdrijbanen als gevolg 

• Extra kilometers en reistijd 
• Kruisen van gelijkvloers spoorwegovergang 

 
A28 Amersfoort/Corlaer 

• Veel extra kilometers en reistijd zeker vanuit de richting Amsterdam 
• Diverse rotondes bij Nijkerk voor exceptionele transporten lastig te passeren  
• Route door buitengebied ten noorden van Hoevelaken niet berekend op zwaar 

verkeer omdat de wegen zijn ingericht als erftoegangsweg met 
snelheidsremmende maatregelen, gemengd verkeer op de rijbaan en een verhoogd 
risico op ongevallen met (brom)fietsers tot gevolg 
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A28 Amersfoort-Noord 
• Route via rondweg Vathorst is geen optie vanwege de vele rotondes waarop 

(brom)fietsverkeer voorrang heeft en die voor vrachtauto’s lastig te passeren zijn 
• Veel extra kilometers en reistijd en sterk verhoogd risico op ongevallen met 

(brom)fietsers 
 
A1 Aansluiting A1-A30 Barneveld 

• Veel extra kilometers en reistijd 
• Route tussen Barneveld en Hoevelaken via Terschuur niet geschikt voor 

(doorgaand) vrachtverkeer omdat de wegen zijn ingericht als erftoegangs-weg met 
snelheidsremmende maatregelen, gemengd verkeer op de rijbaan en verhoogd 
risico op ongevallen met (brom)fietsers als gevolg 

 
Gezien de diverse problemen die het rijden via de genoemde alternatieven met zich 
meebrengen, wordt de bereikbaarheid van Hoevelaken na het gedeeltelijk opheffen van de 
aansluiting Hoevelaken zeer slecht. Dat geldt overigens niet alleen voor Hoevelaken maar 
ook voor de bedrijventerreinen Vinkenhoef en de Wieken in Amersfoort. Voor deze 
grootschalige bedrijventerreinen, die veel transportbewegingen genereren, zijn twee 
volwaardige aansluitingen op de nabij gelegen snelwegen van groot belang. Inspreker is 
voor de korte en lange termijn voor de volgende oplossingen:  
 
Extra rijstrook verbindingsweg later openstellen 
Gezien de tijdspanne waarbinnen de verbreding van de A28 gerealiseerd zal worden, is het 
zaak om op korte termijn met een oplossing te komen. De verbreding van de 
verbindingsweg A28-A1 vormt het grootste probleem. Het beeld van inspreker van de 
huidige situatie is dat het verkeer richting Apeldoorn voorlopig ook op één rijstrook kan 
worden afgewikkeld, zeker sinds de spitsstrook tussen het knooppunt Hoevelaken en de 
aansluiting A1-A30 bij Barneveld is geopend. Wat inspreker betreft dient de extra rijstrook 
op de verbindingsweg daarom pas opengesteld te worden als er een oplossing is gevonden 
voor de verwachte bereikbaarheidsproblemen na het gedeeltelijk opheffen van de 
aansluiting Hoevelaken. 
 
Verplaatsen aansluiting Hoevelaken 
Op Kamervragen gaf minister Schultz van Haegen aan dat bij de opwaardering van het 
knooppunt Hoevelaken ook wordt gekeken naar de aansluiting Hoevelaken. Gezien de 
verwachting dat de wegen van en naar het knooppunt Hoevelaken verbreed zullen gaan 
worden en het verkeer sterk zal toenemen, lijkt de huidige locatie van de aansluiting 
Hoevelaken niet voor de hand te liggen. Logischer is het om de aansluiting te verplaatsen 
naar het viaduct ter hoogte van de Stoutenburgerlaan. Dure kunstwerken om de 
aansluiting op de huidige locatie te kunnen handhaven zijn dan niet nodig en de 
aansluiting komt op dermate grote afstand van het knooppunt te liggen dat de 
doorstroming of de verkeersveiligheid niet in gevaar zullen zijn. Inspreker is graag bereid 
om mee te denken over een mogelijke verplaatsing van de aansluiting Hoevelaken en ziet 
daar veel kansen.  
 

Verzoek latere openstelling 2e rijstrook verbindingsboog en op lange termijn 
Stoutenburgerlaan als nieuwe locatie voor aansluiting Hoevelaken 
Inspreker verzoekt dringend om de extra rijstrook van de verbindingsweg A28-A1 pas 
open te stellen als voor de verwachte problemen door het gedeeltelijk opheffen van de 
aansluiting Hoevelaken een oplossing is gevonden. Op langere termijn ligt het verplaatsen 
van de aansluiting Hoevelaken richting het oosten naar een locatie ter hoogte van 
bijvoorbeeld de Stoutenburgerlaan voor de hand, zeker gezien de toekomstige 
opwaardering van het knooppunt Hoevelaken. 
 

Antwoord op de punten 2 en 3  
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en omliggende plaatsen en daarnaast het 
Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige 
zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide 
beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor 
de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 257, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.  Bereikbaarheid van Hoevelaken voor de inwoners  

Inspreker tekent als inwoner van Hoevelaken en frequent weggebruiker van het klaverblad 
bezwaar aan tegen het voorgenomen afsluiten van de A1 afrit Hoevelaken voor verkeer uit 
de richting Amsterdam en Zwolle. Inspreker en echtgenote werken in Baarn en maken 
dagelijks gebruik van de A1 tussen Hoevelaken en Baarn. Vier jaar geleden hebben ze de 
keuze gemaakt om net aan de rand van de Randstad een huis te kopen. De bereikbaarheid 
speelde hierin een belangrijke rol. Net als bij vele andere inwoners is Hoevelaken als 
woonplaats een ideale keuze gebleken. Niet dat de huizen hier goedkoper zijn, maar je zit 
net iets buiten de drukte, maar nog met redelijke bereikbaarheid. 
 
2.  Geen afsluiting van de afrit Hoevelaken (A1) 

Het plan om de afrit op de A1 komende vanuit Amsterdam af te sluiten is volgens 
inspreker onnodig. Dagelijks wurmt inspreker zich bij de oprit van de A1 richting 
Amsterdam, door het verkeer dat richting Utrecht wil. Het levert geen grote vertragingen 
op. Wel verderop ter hoogte van de oprit vanuit Vathorst en de oprit bij Bunschoten levert 
het vertraging op.   
 
De terugweg verloopt idem dito. Bij de beide opritten rond Amersfoort levert het 
vertraging op. Echter bij de afrit Hoevelaken heeft inspreker nog nooit vertraging gehad bij 
de afrit Hoevelaken op de A1. Voordat de verbreding van het wegdeel A1 tussen 
Hoevelaken en Barneveld gerealiseerd was, ontstond er wel enige opstopping, maar deze 
was verderop ter hoogte van de oprit A1 Hoevelaken richting het oosten. 
 
Inspreker stelt dat de geboden alternatieven ronduit slecht zijn. Zo is het onderliggende 
verkeersnetwerk via Vathorst (ook als de tunnel onder de A28 gereed is) onvoldoende om 
het verkeer in de huidige situatie op te vangen. Een enkele keer neemt inspreker deze 
route (zowel ’s ochtends als ’s middags). Alleen al het verkeer uit de wijk Vathorst zorgt 
voor het vollopen van deze route. 
 
De route via de afrit op de A28 en de Hogeweg en de toekomstige verbindings-weg zijn 
volgens inspreker niet berekend op deze extra verkeersbewegingen. Het probleem op en 
rond het knooppunt zit vooral in de samenvoeging van de A1 komende uit het oosten en 
de A28 komende uit het noorden. De aangedragen oplossingen (boven of onder) zijn 
volgens inspreker voldoende. Zeker op dit moment bestaat er geen reden om de 
doorstroom vanaf de A28 vanuit het zuiden richting de A1 naar het oosten te verbreden tot 
twee rijstroken.  
 
De huidige situatie met één rijstrook, in casu met de spitsstrook richting Barneveld is ruim 
voldoende. Het handhaven van deze situatie levert niet alleen het openhouden van de afrit 
Hoevelaken op de A1 en dus ook geen extra druk op het onderliggende netwerk.  
 
Mocht in de toekomst de verkeersintensiteit op dit wegdeel toch toenemen, dan kan dit los 
van het klaverblad opgelost worden. Wellicht is het tegen die tijd mogelijk om dan de 
aansluiting van de A28 op de A1 richting het oosten te realiseren, zodat deze loskomt van 
zowel de afrit als ook de oprit vanuit Hoevelaken.  
 
Antwoord op de punten 1 en 2 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte. 
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Zienswijze 258, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort  
 
 
1.  Geen geluids- en luchtmetingen uitgevoerd in Rustenburg 

Inspreker stelt dat, door geen geluids- en luchtmetingen in de wijk Rustenburg uit te 
voeren, maar alleen gebruik te maken van rekentabellen, de eindmeet-waarden niet juist 
worden weergegeven in het ontwerpbesluit. Ook is er volgens inspreker geen rekening 
gehouden met de lucht- en geluidswaarden van de ter hoogte van zijn woning gelegen 
aanliggende drukke nevenwegen van de A28. 
 
Antwoord 
Geluid 
Het akoestisch onderzoek van het project A28 Utrecht-Amersfoort richt zich, conform het 
wettelijk kader van de Wet geluidhinder, op het wegnemen van de toenames als gevolg 
van de verbreding van de A28. Andere wegen komen pas in beeld als er, na maatregelen, 
nog sprake is van een toename t.g.v. de A28.  
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
zowel de huidige (2010) als de toekomstige situatie (2023) bij de woning van inspreker 
maximaal 50 dB bedraagt. Er is dus geen sprake meer van een toename van de 
geluidbelasting en er behoeft geen hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Rekenen of meten 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
Luchtkwaliteit 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL 
blijkt dat overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de 
Europese grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in 
de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, zoals afschermende constructies, op te nemen in het 
Wegaanpassingsbesluit.  
 
In de monitoring van het NSL worden de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in kaart 
gebracht op basis van modelberekeningen en metingen. 
 
De modelberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER luchtonderzoek en de 
monitoring van het NSL voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007. 
 
De metingen worden verricht door het RIVM in het kader van het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit (voor een overzicht van de meetpunten zie www.rivm.nl/lml). Waar mogelijk 
worden de meetwaarden aangevuld met, dan wel getoetst aan, metingen van regionale 
milieudiensten. De metingen vormen een essentiële basis voor de calibratie van 
modelberekeningen.  
 
Modelberekeningen zorgen voor een geografisch meer gedetailleerd en beter dekkend 
totaalbeeld van de luchtkwaliteit dan mogelijk is op basis van alleen metingen op een 
beperkt aantal meetlocaties. Voor toekomstige situaties kunnen uiteraard alleen 
berekeningen uitsluitsel geven over de luchtkwaliteit. 
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In de berekeningen ten behoeve van de monitoring NSL en het MER A28 luchtonderzoek is 
rekening gehouden met de bijdrage van andere bronnen van luchtverontreiniging, zoals 
nabijgelegen drukke wegen.   
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 

2.  Geen effectieve geluidsmaatregelen 

Inspreker geeft aan dat een deugdelijk onderzoek hoe zijn woning en wijk effectief 
afgeschermd kan worden, ontbreekt. Zijn leefmilieu wordt ernstig geschaad omdat geen 
effectieve geluidsafschermingen worden toegepast. Ook voor het kiezen van het niet 
doortrekken van twee keer drie rijbanen tot het verkeersplein Hoevelaken zullen de lucht- 
en geluidsnormen extra worden overtroffen. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Voor het aspect lucht wordt verwezen naar de beantwoording onder punt 1.  
 
 
3.   Vrees: na definitieve ontheffing hogere waarde geluid kan er nog 1 komen bij 

uitbreiding knooppunt Hoevelaken 

Inspreker stelt dat hij wordt geraakt in zijn belang want bij zijn woning en bij 15% van de 
woningen in de wijk wordt een hogere grenswaarde vastgesteld. Dit is van invloed op zijn 
leefmilieu en van de hele wijk. Inspreker geeft aan dat hiermee zijn woonklimaat 
aanwijsbaar wordt verslechterd. Het gaat hier om een definitieve ontheffing en dit 
betekent voor inspreker dat er bij de uitbreiding van kruispunt Hoevelaken weer ontheffing 
gevraagd kan worden voor in de ogen van RWS een geringe verhoging van de normen.  
 
Antwoord 

Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
Voor toekomstige projecten, die onder nieuwe wetgeving vallen, geldt dat het geluidniveau 
zoals dat nu met maatregelen wordt gerealiseerd, de grenswaarde is waaraan toekomstige 
projecten zoals Hoevelaken moeten voldoen. Bij een dergelijk project zal opnieuw worden 
onderzocht of voldaan kan worden aan dezegrenswaarden en bij overschrijding zal een 
onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen worden uitgevoerd. 
 
 
4.  Geluidsmaatregelen treffen. Waardevermindering van woning. 

Inspreker gaat ervan uit dat de woningen in enkel glas zijn uitgevoerd en dat daarom de 
interne geluidsnormen ook overschreden worden. De waarde van het huis zal daar ook 
ernstige schade van ondervinden. Inspreker verzoekt dusdanige maatregelen te treffen 
zodat de lucht- en geluidsnormen niet worden overtroffen.  
 
Antwoord 

Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
zowel de huidige (2010) als de toekomstige situatie (2023) bij de woning van inspreker 
maximaal 50 dB bedraagt. Er is dus geen sprake meer van een toename van de 
geluidbelasting en er behoeft geen hogere waarde meer te worden vastgesteld. Als gevolg 
hiervan zal er geen aanvullend onderzoek meer naar de geluidbelasting in de woning meer 
plaatsvinden en dus ook geen isolerende maatregelen worden onderzocht. 
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Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 259, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Geluidsoverlast van de snelweg op de woning. Waarom geen geluidschermen 

aan de oostkant van de A28? 

Inspreker tekent bezwaar aan tegen wegaanpassing aan de A28. Ze is bezitter van een 
koopwoning aan de Oude Lageweg 171 en vindt dat de leefbaarheid door de aanpassingen 
onaanvaardbaar worden aangetast. Ze maakt bezwaar tegen een hogere geluidsbelasting. 
Deze verhoging heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid van de woonomgeving. Ze 
maakt bezwaar tegen het vaststellen van een hogere geluidsbelasting door de aanpassing 
van de A28 rondom Amersfoort. 
Op deze wijze krijgt de woning van inspreker een permanent te hoge buiten-
geluidbelasting. Inspreker stelt dat die nu al te hoog is en dat de huidige toegestane norm 
van geluidbelasting al wordt overschreden. Hierdoor kunnen ze geen ramen en/of deuren 
meer open zetten, laat staan buiten zitten, zonder geluidoverlast van de snelweg. 
Inspreker vindt dat er passende maatregelen moeten worden genomen, waardoor de 
geluidbelasting op een aanvaardbaar niveau komt. Ook haar omgeving verdient een 
aanvaardbare leefbaarheid. Inspreker begrijpt niet waarom er aan de oostkant van de A28 
geen geluidsschermen aanwezig zijn. De woning van inspreker ondervindt hier dagelijks de 
kwalijke geluidhinder van.  
 
Antwoord 
Uit het geactualiseerde onderzoek voor het WAB blijkt nog steeds dat er een hogere 
waarde, van 50 dB, moet worden vastgesteld vanwege de A28. De toename van de 
geluidbelasting in de toekomstige situatie na maatregelen (2023) ten opzichte van de 
huidige situatie (2010) bedraagt echter slechts 0,1 dB.  
 
Aan de oostkant van de A28 zijn geen geluidschermen voorzien, omdat met de nu 
voorgestelde maatregelen (tweelaags ZOAB) bij vrijwel alle woningen aan de grenswaarde 
kan worden voldaan. De resterende overschrijdingen en het aantal woningen waar deze 
optreden zijn beperkt, zodat het niet doelmatig is om aanvullende maatregelen te treffen. 
 
Op basis van de geringe toename kan worden geconcludeerd dat er geen merkbare 
toename van de overlast t.g.v. het project zal optreden. 
 
2.  Schadeloosstelling vanwege geluid 

Inspreker stelt voor om geen wegaanpassing van de A28 Utrecht-Amersfoort uit te voeren 
gezien de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. In het geval van doorgaan van de 
wegaanpassing A28 zullen deze altijd gepaard moeten gaan met geluidsbeperkende 
maatregelen (ook aan de oostkant van de A28). Inspreker wil in elk geval schadeloos 
worden gesteld. In het OWAB leest inspreker dat dit pas kan als alle aanpassingen 
onherroepelijk zijn geworden. Dit betekent dat bewoners 10 tot 15 jaar in het ongewisse 
leven en tegelijkertijd blijvende schade van geluidbelasting ondervinden.   
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
3.   Inspreker vraagt gemeente Amersfoort om steun in haar bezwaar  

Inspreker vreest dat het Rijk geen passende maatregelen wil nemen en ook de 
schadeloosstelling te laat zal zijn. Inspreker vraagt daarom de gemeente Amersfoort om 
steun in haar bezwaar. Inspreker verzoekt de gemeente dan ook een bezwaar tegen 
genoemd OWAB in te dienen, om te voorkomen dat straks de gemeente te maken krijgt 
met onvoorziene extra kosten. De gemeente heeft ervoor gekozen om de 
woonbestemming aan de Oude Lageweg (ter hoogte van nr. 171) te handhaven. Daarom 
heeft de gemeente de plicht de leefbaarheid op alle gebieden op peil te houden. 
Voorgestelde aanpassingen aan de A28 zijn daarom op het gebied van luchtkwaliteit en 
geluidbelasting volstrekt onaanvaardbaar.  
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Antwoord 

Inspreker pleit voor een zienswijze van de gemeente Amersfoort. De gemeente Amersfoort 
heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-wegaanpassingsbesluit van de A28. Deze is 
door de minister van IenM zorgvuldig geanalyseerd en van een antwoord voorzien. Dit is te 
vinden onder nummer 204 in deze bundel. Hier wordt naar verwezen.  
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Zienswijze 260, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van de woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is het 
woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan 
de bron te treffen.  
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 

2.  Hogere waarde op woning. Verhogen van geluidsscherm.  

Voor de woning van inspreker wordt een hogere geluidswaarde aangevraagd. Hiermee 
wordt het woonklimaat aanwijsbaar verslechterd en de waarde ervan in de toekomst lager. 
Het gaat hier niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat 
bij een volgende uitbreiding wordt uitgegaan van deze hogere geluidsbelasting en dat het 
zelfs mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing vraagt bij een in haar ogen geringe 
toename of te hoge kosten.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het 
geluidsscherm), dat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB.  
 
Antwoord 

Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geld dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als de 
toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Zienswijze 261, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van de woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is het 
woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluids-afschermende maatregelen 
aan de bron te treffen.  
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 

 
 
2.  Hogere waarden geluid op woningen  

Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk een 
hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het leefmilieu van de hele 
wijk, dus ook op dat van inspreker. Het gaat hier niet om een tijdelijke ontheffing, maar 
om een definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding wordt uitgegaan van deze 
hogere geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing 
vraagt bij een in haar ogen geringe toename of te hoge kosten.  
 
Antwoord 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geld dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als de 
toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
 

3. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
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geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
4.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 262, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.  Meer geluidsoverlast van de snelweg 

Inspreker is van mening dat het belang van de bewoners over het hoofd is gezien. Er zal 
meer geluidsoverlast zijn. Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, woont achter de 
geluidswal en is bang meer geluidsoverlast te zullen ondervinden. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 534 

 

Zienswijze 263, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.  Belasting rondweg Hooglanderveen door gedeeltelijke afsluiting afrit 

Hoevelaken 

Inspreker is van mening dat de afsluiting van op- en afritten een onevenredig grote 
belasting geeft van de rondweg van Hooglanderveen. Zwaar verkeer van Hoevelakense 
bedrijven en veel Hoevelakense forensen moeten over een tweebaansweg, die eigenlijk 
alleen bewoners van en naar hun woonwijk moet brengen.  
 
Inspreker vindt dat een aantal belangen ontbreken. Hij/zij somt op: De wijk niet 
uitkunnen, sluipverkeer door het 30 km dorp en gevaar voor de kinderen die soms per 
fiets de rondweg moet oversteken.  
 
Antwoord 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 264, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een beter inzichtelijk onderzoek naar de gevolgen van de extra 
geluidsoverlast in de wijk Rustenburg ontbreekt. 
 
Inspreker wordt geraakt in haar belang omdat zij woont in een van de 15% van de 
woningen in de wijk waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. 
Het woonklimaat wordt daardoor verslechterd. Daar het om een definitieve ontheffing 
gaat, is er kans dat bij een volgende reconstructie van de A28 uitgegaan wordt van deze 
hogere geluidsbelasting en is het zelfs mogelijk dat de minister opnieuw ontheffing vraagt 
en krijgt.  
 
Inspreker stelt dat het totale geluidsscherm langs de wijk Rustenburg met minimaal 1 
meter verhoogd moet worden. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. Voor de woning van inspreker 
geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als de toekomstige situatie (2023) 
maximaal 48 dB bedraagt.  

 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 536 

 

Zienswijze 265, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker meent dat er zaken over het hoofd zijn gezien. Zo is de overige belasting van de 
verschillende wegen en spoorlijnen in het noorden en oosten van de wijk (Rustenburg) niet 
meegenomen. Op een paar honderd meter afstand van de wegen is er sprake van een 
grote belasting van fijnstof, dat ook bij een lagere belasting dan de norm schade kan 
veroorzaken aan de gezondheid.De bestaande geluidswal is in de loop der jaren al 
ingeklonken. Dit effect is niet meegenomen in de modelberekeningen. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 

 

Luchtkwaliteit 

Bij de modelberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER luchtonderzoek en 
de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is 
rekening gehouden met de bijdrage van andere bronnen van luchtverontreiniging, zoals 
nabijgelegen drukke wegen. Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het 
thematische deel van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf 
Luchtkwaliteit. 

 

2.  Geluidsbelasting bij oosten en zuidenwind  

Inspreker wordt geraakt in haar belang omdat de geluidsbelasting bij oosten- en 
zuidenwind aanzienlijk is. Dit zijn meestal de windrichtingen die voor mooi weer zorgen. 
Het is dan bijzonder irritant om buiten te zitten of de ramen open te hebben. De 
gehanteerde normen voor geluid en stof zijn niet zaligmakend, ook net onder de normen is 
er sprake van schade aan leef- en belevingsmilieu.  
 
Antwoord 
Windrichting in geluidsmodellen 
Het geluidsonderzoek is uitgevoerd met computerberekeningen die zijn uitgevoerd volgens 
de wettelijke eisen uit het Reken- en Meetvoorschrift 2006. Hierin is gedetailleerd 
beschreven met welke effecten rekening gehouden moet worden en hoe dit moet 
gebeuren. Ten aanzien van de windrichting is voorgeschreven dat met de landelijk 
gemiddelde weerssituatie rekening moet worden gehouden en niet de meest voorkomende 
windrichting op een bepaalde locatie. Meer in detail kan hier nog aan worden toegevoegd 
dat de berekening van het equivalente geluidniveau uitgaat van een situatie onder 
meewindcondities. Om te komen tot een jaargemiddelde meteorologische situatie in 
Nederland wordt op het berekende geluidniveau een aftrek toegepast (meteocorrectieterm 
Cm) 
 
Luchtkwaliteit 
Er is geen algemene regelgeving voor gezondheid die relevant is voor het 
wegaanpassingsbesluit. Binnen het wegaanpassingsbesluit vindt voor luchtkwaliteit alleen 
toetsing plaats aan de wettelijke eisen die gelden voor de buitenlucht (Europese 
grenswaarden). Deze eisen dragen bij aan het beheersen van de gezondheidsrisico’s. 
Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is een effectieve wijze om 
de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te beschermen. Bij het 
vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al meegenomen, zodat effecten op 
de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden voorkomen. 
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3.  Geluidswal verhogen 

Inspreker vindt het noodzakelijk om de geluidswal over de gehele lengte van het tracé 
langs Rustenburg en Schuilenburg zodanig te verhogen dat overal ten hoogste 48 dB wordt 
gehaald. Een forse en dichte groenbeplanting kan wellicht ook helpen om het door 
inspreker gewenste resultaat te bereiken.  
 
Antwoord  
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. Voor de woning van inspreker 
geld dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als de toekomstige situatie (2023) 
maximaal 48 dB bedraagt.  
 
In de beantwoording van zienswijze 124 blijkt dat de toename van de geluidbelasting als 
gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan 
worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen. De resterende overschrijdingen 
zijn in omvang en aantal woningen beperkt, waardoor een uitbreiding van de maatregelen 
niet doelmatig is. 
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Zienswijze 266, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.  Verkeersgevaar op Rondweg door Hooglanderveen. Sluipverkeer. 

Inspreker geeft aan dat hij/zij alleen heeft gelet op het belang van Hooglanderveen. Door 
het afsluiten van de op- en afritten zal er onevenredig veel verkeer over de Rondweg en 
wellicht zelfs sluipverkeer door het 30 km dorp rijden. Hoevelaken heeft veel bedrijvigheid 
met zwaar verkeer en het is een forensendorp met veel verkeer in de spits. De rondweg is 
er voor het ontsluiten van de woonwijk en niet voor Hoevelaken. 
Inspreker geeft aan dat hij/zij wordt geraakt in zijn/haar belang omdat de woonwijk op 
sommige momenten moeilijker bereikbaar, zo niet onbereikbaar is. Daarnaast moeten op 
sommige rotondes de middelbare schoolkinderen per fiets de rondweg oversteken. Ook het 
toegenomen geluid en stof zijn niet echt verkoopargumenten voor de woningen.  
 
 
2.   Belang van het bewoner bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken   

Inspreker wil als bewoner van Hooglanderveen bezwaar aantekenen tegen het 
voorgenomen afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals 
wordt voorgesteld in het OWAB. Inspreker is bezitter van een koopwoning en heeft 
destijds voor Hoevelaken gekozen (mede) vanwege de goede bereikbaarheid. Dit ondanks 
een wat hogere aanschafprijs van de woning in relatie tot andere potentiële 
vestigingsplaatsen. 
Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer vanuit richting Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van het dorp aanzienlijk verslechteren omdat verkeer naar Hoevelaken 
gebruik gaat maken van de lokale wegen door de woonomgeving. Deze wegen zijn daar 
niet op toegerust en zullen door dit verkeer verstopt raken.  
 
De zienswijze is verder gelijk aan zienswijze 58. Voor de gehele samenvatting wordt daar 
naar verwezen.  
 
Antwoord op deelvraag 1 en 2 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 267, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van de woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is het 
woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluids-afschermende maatregelen 
aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat voor zijn/haar woning een hogere 
geluidswaarde is aangevraagd. Hiermee wordt het woonklimaat aanwijsbaar verslechterd. 
Het gaat hier niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat 
bij een volgende uitbreiding (knooppunt Hoevelaken) wordt uitgegaan van deze hogere 
geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing vraagt bij 
een in haar ogen geringe toename. 
 

Inspreker geeft aan dat de woning met het geluid in de rekenmodellen uitkomt op 50 
decibel. Dit betekent dat je niet rustig in de tuin kan zitten, er altijd geraas is en een 
gesprek nauwelijks mogelijk is bij vooral oostenwind.  
 
Inspreker vraagt het geluidsaspect voor de woning nog een kritisch te bekijken en 
dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het geluidsscherm), dat de 
woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 

Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Zienswijze 268, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hoevelaken 
 
 
1.  Verkeersgevaar op Rondweg  

Inspreker geeft aan dat de argumenten om de beide afritten van de A1 bij Hoevelaken af 
te sluiten niet voldoende zijn onderbouwd. Het plan om het bescheiden verkeersaanbod 
van de A28 uit de richting Zwolle dat naar de A1 richting Apeldoorn al voortijdig op de A1 
te laten invoegen om het verkeer op de verbindingsboog van de A28 naar de A1 richting 
Apeldoorn meer ruimte te verschaffen, waardoor de A1 afslag Hoevelaken voor verkeer uit 
richting Amsterdam niet bereikbaar is, is niet onderbouwd en volgens inspreker ook niet 
nodig. Daarmee vervalt ook één van de argumenten voor het afsluiten van deze A1 afrit 
voor verkeer uit de richting Amsterdam. 
 
Ook ziet inspreker geen duidelijke onderbouwing van de noodzaak op basis van het huidige 
verkeersaanbod van een tweebaans uitvoering van de verbindingsboog A28 Zuid voor 
verkeer uit de richting Utrecht naar A1 Oost voor verkeer richting Apeldoorn. Dit is een 
tijdelijke oplossing en een dergelijke zwaarwegende beslissing tot afsluiting dient genomen 
te worden als onderdeel van het grote Knooppunt Hoevelaken project. Het extra verkeer 
naar Hoevelaken dat van de A28 afslag bij de Hogeweg in Amersfoort gebruik zal maken, 
zal ook zorgen voor meer stagnatie op het hoofdwegennet.  
 
Inspreker stelt dat de inwoners van Vathorst en aan de Hogeweg met meer lawaai en 
luchtverontreiniging worden geconfronteerd waarover hij in het OWAB geen onderbouwing 
kan terugvinden. Dat zal leiden tot meer onveilige situaties waarover in het OWAB in 
bijlage 5.1 is aangegeven dat een daling van de verkeersdruk op het onderliggende 
wegennet een gunstig effect heeft op het terugdringen van het aantal ernstige ongevallen.  
 
2.   Belang van het bewoner bij aansluiting Hoevelaken  

Inspreker is van mening dat er onvoldoende acht is geslagen op de verkeersveiligheid, op 
de woonsituatie van de inwoners van Hoevelaken en in het bijzonder ook op de situatie 
van inspreker. Bovendien wordt geen acht geslagen op de bereikbaarheid van Hoevelaken 
door ambulances. Deze moeten een omweg maken hetgeen in noodsituaties tot 
levensgevaarlijke situaties kan leiden. 
 
Afsluiting van de afrit zal een negatieve invloed geven op het vestigingsklimaat voor 
ondernemers in Hoevelaken, op de huizenprijzen in Hoevelaken en op woningen die in de 
toekomst moeilijker verkoopbaar zullen worden, maar ook in het bijzonder de 
bereikbaarheid voor ambulances. Hoewel er verschillende plaatsen zijn waar ambulances 
gestationeerd zijn, wordt het vervoer van patienten naar de verschillende ziekenhuizen 
ernstig bemoeilijkt. De gezondheidszorg komt hiermee ernstig in het gedrang. De 
aanrijdtijd van ambulances zal behoorlijk vertraagd worden met alle ernstige situaties van 
dien. Inspreker vraagt met dit gegeven rekening te houden. Inspreker stelt voor: 

• Handhaaf de huidige situatie op het klaverblad Hoevelaken ten aanzien van 
verkeer van A28 Noord naar A1 Oost omdat er geen noodzaak is aangetoond tot 
wijziging; 

• Laat verkeer op de verbindingsboog van de A28 vanuit Utrecht naar de A1 richting 
Apeldoorn tot 1 baan samenvoegen (weven) zoals op vele plaatsen in Nederland 
plaatsvindt. Ook voor de noodzaak van een tweebaans verbinding op dit moment 
vindt inspreker geen duidelijke oderbouwing. 

 

Antwoord op deelvraag 1 en 2 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 269, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met gebruikmaking van tekst van 
een standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
1. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Inspreker stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt 
met geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden, ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen ten onrechte wordt besloten een ontheffing 
voor de woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen.  
 
Inspreker is het hier niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd, maar dus ook indirect voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde gevolgen. 
 
Inspreker verzoekt om effectieve maatregelen aan de bron. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Het toepassen van tweelaags ZOAB is een zeer effectieve maatregel aan de bron. 
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
2.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij/zij denkt 
met name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk 
hoe lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem/haar te informeren over de te verwachten 
overlast gedurende de werkzaamheden, alsmede persoonlijk te berichten inzake 
bovengenoemde vragen. 
 

Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
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bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
 
3. Ingezakte dijk waarop oud geluidsscherm staat (Rustenburg) 

De dijk waarop het oude geluidsscherm staat, blijkt in de loop van de jaren ingeklonken te 
zijn en is nu aanzienlijk lager dan ten tijde van de aanleg. Correct zou zijn om eerst 
herstelwerkzaamheden uit te voeren, namelijk ophogen tot oorspronkelijke hoogte en dan 
pas te beginnen met het her/plaatsen van het scherm zoals voorzien. Zonder dat herstel is 
het geen eerlijke aanpassing aan de voortgeschreden geluidsbelasting.  
 
Antwoord  
Inspreker stelt dat de huidige wal verzakt zou zijn. Anders dan inspreker stelt is dit niet 
het geval. De grondwal tussen de Oude Lageweg en het knooppunt is circa 1.45 meter 
hoog, gezien vanaf de snelwegzijde. Circa 35 meter na de Lageweg is de wal 1.55 meter 
en richting het noorden/knooppunt loopt dit af naar 1.40 meter. Als de grondwal verzakt 
zou zijn, zou dit zeker zichtbaar zijn. Het geluidsscherm staat tenslotte op palen, dus zou 
er een gat in de wal zitten tussen het maaiveld en het scherm van minimaal 1 meter. 
Vanwege het feit dat RWS de aangrenzende schermen verbouwt en de snelweg aan het 
verbreden is, zijn er inspecties uitgevoerd. Er is geen enkele verzakking van deze wal 
geconstateerd. 
 
Het al dan niet verzakt zijn van de geluidwal heeft vrijwel geen effect op de toetsing aan 
de grenswaarden in de Wet geluidhinder en de afweging van doelmatige maatregelen. De 
basis voor deze toetsing is immers het verschil tussen de toekomstige en de huidige 
geluidbelasting en die zal bij een verzakte geluidwal in beide situaties met een 
vergelijkbare waarde toenemen.  
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Zienswijze 270, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van de woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is het 
woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluids-afschermende maatregelen 
aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk een 
hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het leefmilieu van de hele 
wijk, dus ook op dat van inspreker. 
  
Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en geluidsmaatregelen te treffen (verhoging geluidsscherm van 1 meter over de 
totale lengte). 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Zienswijze 271, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt.  Afweging kosten voor het geluidsscherm. 

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van de woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Inspreker wordt 
geraakt in zijn belang vanwege een theoretische berekening van de geluidswaarden en 
omdat een ophoging van het geluidsscherm met tenminste 1 meter slechts een fractie 
duurder uitvalt dan het normbedrag dat RWS hanteert. Hierdoor krijgt de wijk te maken 
met hogere geluidsoverlast. Directe en indirecte belangen van de inwoners, zoals meer 
overlast en minder waard worden van de woningen dienen afgewogen te worden tegen de 
kosten voor ophoging van het geluidsscherm. Dat is niet in de berekeningen meegenomen.   
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat voor de wijk een hogere grenswaarde wordt 
vastgesteld. Dit is van invloed op het leefmilieu van de hele wijk en op dat van inspreker. 
Inspreker verzoekt het scherm zodanig te verhogen dat de hele wijk binnen de 48 dB 
contour valt. De kosten daarvan blijken minimaal te zijn en wegen niet op tegen de directe 
en indirecte gevolgen zoals het minder waard worden van alle woningen in de wijk. 
 
Antwoord 

Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 

 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 272, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort          
 
 
1.  Geluidsoverlast van de snelweg op de woning. Waarom geen geluidschermen 

aan de oostkant van de A28? 

Inspreker tekent bezwaar aan tegen wegaanpassing aan de A28. Hij is bezitter van een 
koopwoning aan de Amersfoortsestraat 36 en vindt dat de leefbaarheid door de 
aanpassingen onaanvaardbaar worden aangetast. Hij maakt bezwaar tegen een hogere 
geluidsbelasting. Deze verhoging heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid van de 
woonomgeving. Ze maakt bezwaar tegen het vaststellen van een hogere geluidsbelasting 
door de aanpassing van de A28 rondom Amersfoort. 
 
Op deze wijze krijgt de woning van inspreker een permanent te hoge buiten-
geluidbelasting. Inspreker stelt dat die nu al te hoog is en dat de huidige toegestane norm 
van geluidbelasting al wordt overschreden. Hierdoor kunnen ze geen ramen en/of deuren 
meer open zetten, laat staan buiten zitten, zonder geluidoverlast van de snelweg. 
Inspreker vindt dat er passende maatregelen moeten worden genomen, waardoor de 
geluidbelasting op een aanvaardbaar niveau komt. Ook zijn omgeving verdient een 
aanvaardbare leefbaarheid. Inspreker begrijpt niet waarom er aan de oostkant van de A28 
geen geluidsschermen aanwezig zijn. De woning van inspreker ondervindt hier dagelijks de 
kwalijke geluidhinder van.  
 
Antwoord 

Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de toename als 
gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort ongedaan te maken. Hierbij wordt voor de 
woning van inspreker de geluidbelasting in de toekomstige situatie vergeleken met de 
geluidbelasting in de huidige situatie. Als vervolgens blijkt dat er een toename van 1.5 dB 
of meer is, worden geluidbeperkende maatregelen onderzocht. 
 
Bij de woning van inspreker neemt de geluidbelasting in de toekomst toe tot ca. 53 dB. 
Door de aanleg van tweelaags ZOAB op de A28 kan de geluidbelasting worden 
teruggebracht tot het huidige niveau, 51 dB. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarden 
van de Wgh. 
 
In het gebied waar de woning van inspreker ligt, is er na toepassing van tweelaags ZOAB 
nog maar beperkt sprake van een overschrijding van de grenswaarden. Er is daarom op 
basis van het gehanteerde doelmatigheidscriterium onvoldoende budget beschikbaar voor 
het nemen van meer geluidmaatregelen. 
 

2.  Schadeloosstelling vanwege geluid 

Inspreker stelt voor om geen wegaanpassing van de A28 Utrecht-Amersfoort uit te voeren 
gezien de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. In het geval van doorgaan van de 
wegaanpassing A28 zullen deze altijd gepaard moeten gaan met afdoende 
geluidsbeperkende maatregelen (ook aan de oostkant van de A28). Inspreker wil in elk 
geval schadeloos worden gesteld. In het OWAB leest inspreker dat dit pas kan als alle 
aanpassingen onherroepelijk zijn geworden. Dit betekent dat bewoners 10 tot 15 jaar in 
het ongewisse leven en tegelijkertijd blijvende schade van geluidbelasting ondervinden. Zo 
dient een overheid niet met haar burgers om te gaan, dit behoort volgens inspreker 
aangepast te worden.  
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
 

 

3.   Inspreker vraagt gemeente Amersfoort om steun in haar bezwaar  
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Inspreker vreest dat het Rijk geen passende maatregelen wil nemen en ook de 
schadeloosstelling te laat zal zijn. Inspreker vraagt daarom de gemeente Amersfoort om 
steun in zijn bezwaar. Inspreker verzoekt de gemeente dan ook een bezwaar tegen 
genoemd OWAB in te dienen, om te voorkomen dat straks de gemeente te maken krijgt 
met onvoorziene extra kosten. De gemeente heeft ervoor gekozen om de 
woonbestemming aan de Amersfoortseweg te handhaven. Daarom heeft de gemeente de 
plicht de leefbaarheid op alle gebieden op peil te houden. Voorgestelde aanpassingen aan 
de A28 zijn daarom op het gebied van luchtkwaliteit en geluidbelasting volstrekt 
onaanvaardbaar.  
 

Antwoord 

Inspreker pleit voor een zienswijze van de gemeente Amersfoort. De gemeente Amersfoort 
heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-wegaanpassingsbesluit voor de A28. Deze 
is door de minister van IenM zorgvuldig geanalyseerd en van een antwoord voorzien. Dit is 
te vinden onder nummer 204 in deze bundel. 
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Zienswijze 273, ingediend door:                               

 
 
Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide 
Albert Plesmanring 4 
3712 DA  Huis ter Heide       
 
 
1.  Geluidsoverlast van de snelweg op de woning. 

De buurt- en belangenvereniging geeft aan dat de buurtschap Huis ter Heide ligt 
ingeklemd tussen twee drukke verkeersaders, de A28 en de Amersfoortseweg. Nu al is 
sprake van aanzienlijke geluidsoverlast van het verkeer op de A28 en in mindere mate van 
de Amersfoortseweg. De verbreding van de A28 zal de geluidsoverlast verder doen 
toenemen, vooral voor de circa 600 huishoudens die wonen in Huis ter Heide-Zuid. 
Volgens de berekeningen zullen van deze huishoudens er zeker 50 vallen boven het hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting die de Wet geluidhinder hanteert. Inspreker vindt dat 
ontoelaatbaar.   
 
Antwoord 

Voor de beantwoording van punt 1 wordt verwezen naar de beantwoording in zienswijze 
141.1. 
 

2.  Plaatsing geluidsscherm bij Huis ter Heide. Kosten gezondheidsschade 

meenemen in de berekeningen 

Inspreker vernam tijdens de informatiebijeenkomst op 29 maart 2011 in Figi van de 
geluidsspecialist dat de extra geluidsbelasting ten gevolge van de verbreding –en daarmee 
gepaard gaande intensivering van de verkeersstroom- kan worden gecompenseerd door 
een geluidswal langs de A28 van 2 meter hoog. RWS wil deze maatregel niet nemen omdat 
dat niet “kosteneffectief” zou zijn. Dat wordt betwist door inspreker. Het vaststellen van 
een hogere toelaatbare waarde is een schijnoplossing en daarom niet acceptabel. Een 
(voldoende hoog) geluidsscherm is wel degelijk een doelmatige maatregel. De gevolgde 
berekening van de kosten (of eigenlijk de te lage budgettering) betwist inspreker. 
Inspreker vindt dat de kosten van gezondheidsschade door de negatieve milieu-effecten in 
deze berekening meegenomen moeten worden. Inspreker eist dat RWS zich aan de Wet 
geluidhinder houdt en alsnog besluit om voor deze geluidsproblematiek de voor de buurt 
benodigde maatregelen te treffen.  
 
Antwoord 
Voor de beantwoording van punt 2 uit deze zienswijze wordt verwezen naar de 
beantwoording in zienswijze 141.3.  
 

3.   Huis ter Heide meer geluid door reflectie van geluidswering elders is Zeist.  

Reductie rijsnelheid naar 80 km per uur.  

Maatregelen zoals een scherm tussen Dijnselburg en de Zandbergenlaan en een 
overkapping van 1,5 km bij Vollenhove zullen door reflectie de geluidsdruk op Huis ter 
Heide verder verergeren.  
Een andere, niet overwogen en zeer effectieve bronmaatregel is het reduceren van de 
rijsnelheid tot 80 km per uur. Inspreker dringt er met klem op aan deze maatregel alsnog 
bij de besluitvorming te betrekken. Een dergelijke maatregel zal ook een gunstig effect 
hebben op de toenemende luchtverontreiniging ten gevolge van de verbreding en het 
toenemende verkeer. Door die verbreding is de minister ook verantwoordelijk voor de 
gezondheid van de bewoners en dient daar rekening mee te worden gehouden. Inspreker 
is van mening dat de gezondheid van de inwoners van Huis ter Heide-Zuid niet ten koste 
mag gaan van het belang van het verkeer.  
 
Antwoord 

 
Reflectie 
De verhoging van de luifel langs Vollenhove ligt op zodanige afstand van de woningen in 
Huis ter Heide, dat reflectie van geluid richting woningen in Huis ter Heide kan worden 
uitgesloten. In het Wegaanpassingsbesluit wordt niet besloten tot de aanleg van een 
geluidscherm tussen Dijnselburg en de Zandbergenlaan, zoals inspreker noemt.  
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Verlaging snelheid 
Inspreker gaat in op het beperken van de snelheid op de A28. Het uitgevoerde akoestische 
onderzoek vormt geen aanleiding voor het verlagen van de maximumsnelheid. Aangezien 
de hoogste bijdrage aan de totale geluidbelasting wordt veroorzaakt door vrachtverkeer, 
zou het effect van een snelheidsverlaging overigens beperkt zijn, aangezien voor 
vrachtwagens al een lagere snelheid geldt. Voor het mitigeren van de geluidbelasting als 
gevolg van de wegverbreding, is de aanleg van tweelaags ZOAB doelmatig gebleken. 
Uitgaande van de geldende normen voor luchtkwaliteit is er ook geen aanleiding voor het 
verlagen van de maximumsnelheid. 
 
Luchtkwaliteit 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen. 
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, zoals een aanpassing van de maximum snelheid, op te nemen in het 
Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 

4.  Faseringstraject in verband met onderhoud aan de A28 

Inspreker is het er niet mee eens dat het Rijk via een faseringstraject (onder het mom van 
“onderhoud”) al met de verbreding van de A28 is begonnen, voordat de 
wegaanpassingsprocedure is afgerond. Dit impliceert dat het recht op het inbrengen van 
bezwaren tegen verbreding feitelijk wordt ontkracht, omdat economische argumenten van 
kapitaalsvernietiging zullen prevaleren. Deze feitelijke verbreding moet mogelijk worden 
via een omgevingsvergunning van de gemeente Zeist. De vraag van inspreker is of dit 
juridisch wel kan.  
 
Antwoord 

Aan de A28 wordt in 2011/2012 groot onderhoud uitgevoerd. Om dit te kunnen uitvoeren 
is extra asfalt aangelegd, de zogeheten ‘faseringsstroken’, zodat het verkeer, ondanks het 
groot onderhoud, door kon blijven doorrijden. Door de faseringsstroken bleven in de 
onderhoudsperiode voor het verkeer 2x2 rijstroken beschikbaar. De gemeente Zeist heeft 
in mei 2011 een omgevingsvergunning afgegeven voor het afwijken van vigerende 
planologische bestemmingen, om de aanleg van het extra asfalt mogelijk te maken. De 
gemeente is hiertoe bevoegd. De vergunning is in juli 2011 onherroepelijk geworden 
omdat er geen beroepschrift tegen is ingediend. Belanghebbenden hebben echter nog 
steeds de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de aanpassing van de A28 waartoe 
besloten wordt in het wegaanpassingsbesluit.  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 549 

 

Zienswijze 274, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Stoutenburg 
 
 

1.  Onjuiste vaststelling grenswaarden Schammersteeg 1 en 3  

Fam. van Woudenberg (hierna: inspreker) stelt dat op grond van artikel 82 Wet 
geluidhinder de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel vanwege de weg 48 dB 
is. Op grond van artikel 83 Wet geluidhinder mag een hogere waarde worden vastgesteld, 
met dien verstande dat deze waarde, voor woningen in het buitenstedelijk gebied, de 53 
dB niet te boven mag gaan.  
Inspreker stelt dat in 2010 de heersende waarden voor onder meer hun woningen zijn 
vastgesteld. Volgens Bijlage B (Toetsing grenswaarden en eindresultaat 
maatregelafwegingen in gemeente Leusden, inclusief aftrek artikel 110g) zijn de 
heersende waarden voor: 

• Schammersteeg 1 vastgesteld op 55.77 en 56.88 dB en 
• Schammersteeg 3 op 57.40 en 58,68 dB (gemeten op 1,5 en 4,5 meter). 

 
De grenswaarden zijn gelijk aan de heersende waarden en komen dus neer op dezelfde 
aantallen dB. 
 
Inspreker stelt dat de in Bijlage B vastgestelde grenswaarden te hoog zijn, om de 
navolgende redenen: 

1. Uit de Wet geluidhinder blijkt, dat de wetgever heeft vastgesteld dat de ideale 
situatie, wat geluidhinder betreft, 48 dB en in het buitenstedelijk gebied 53 dB 
(artikel 82 lid 1 en artikel 83 lid 1) bedraagt. 

2. Streefwaarde 48 dB: in het OWAB/MER A28 Bijlagenrapport Dorrestein etc. wordt 
op diverse plaatsen (p. 37 en p. 48) uitgegaan voor de (flat)woningen in 
Amersfoort van een streefwaarde van maximaal 48 dB. Als dat voor de 
(flat)bewoners van Amersfoort geldt, dan dient dat ook te gelden voor de andere 
aan de A28 grenzende percelen, dus ook voor Schammersteeg 1 en 3. 

3. Uitgaan van “standstill-situatie” is onjuist: uit Bijlage B blijkt dat de (in 2010) 
heersende dB-situatie als uitgangspunt is genomen en dus als grenswaarde geldt. 
Dit wordt aangeduid als de “standstill-situatie”. Met andere woorden, de 
geluidshinder van de verbrede A28 mag niet meer worden dan de geluidshinder 
vastgesteld in 2010. Dit is niet juist, omdat men dan uitgaat van een dB waarde, 
die geldt op een moment dat de A28 in feite geheel boven haar capaciteit zit en 
veel te veel auto’s per tijdseenheid vervoert. Inspreker stelt dan ook veel last te 
hebben van de inmiddels toegenomen geluidshinder. 

4. Bovendien is een aftrek van 2dB op grond van artikel 110g Wet geluidhinder 
toegepast in Bijlage B. 

 
Inspreker stelt vast dat de grenswaarden voor Schammersteeg 1 en 3 herzien dienen te 
worden op basis van bovenstaande argumenten. Inspreker komt dan uit op een 
grenswaarde van minimaal 48 dB of ten hoogste 53 dB. 
 
Bij honorering van deze argumenten, kunnen dan verdere maatregelen genomen worden 
om de geluidshinder op het perceel van inspreker en zijn woningen zodanig te beperken, 
zodat de geluidshinder maximaal 48 c.q. 53 dB bedraagt. Het aanbrengen van tweelaags 
ZOAB en een scherm aan de Amersfoortse kant van de A28 is dan niet voldoende. Er 
dienen dan ook volgens inspreker maatregelen aan de Leusder kant van de A28 te worden 
genomen. 
 

Antwoord 

Het toetsingskader van de Wet geluidhinder is gebaseerd op het wegnemen van toenames 
als gevolg van het project. Hierbij wordt de huidige geluidbelasting als grenswaarde 
gehanteerd, tenzij in het verleden een strengere grenswaarde is vastgesteld. Dan wordt 
uitgegaan van die waarde. Onderdeel van het akoestisch onderzoek is de afweging van 
doelmatige maatregelen om deze toename ongedaan te maken.  
 
In de toetsing is dus geen sprake van een maximaal toelaatbare geluidbelasting voor 
woningen, zoals door inspreker wordt vermeld. De genoemde waarden van 48 en 53 dB 
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zijn voor de woning van inspreker niet relevant, de basis voor de toetsing vormt in het 
algemeen de huidige geluidbelasting voor aanvang van het project. 
 
Daarmee wordt inderdaad niets gedaan aan de groei van het verkeer en dus de 
geluidbelasting tussen de openstelling van de weg en de verbreding die nu op stapel staat. 
Om hieraan tegemoet te komen is inmiddels een nieuwe wet in werking getreden, waarbij 
de geluidproductie van een weg jaarlijks wordt gecontroleerd. Bij dreigende overschrijding 
moet de beheerder, Rijkswaterstaat, maatregelen overwegen. Het huidige project valt 
echter onder de oude wetgeving en die is gebaseerd op het huidige geluidniveau. 
 
In het WAB is voor de woningen aan de Schammersteef 1 en 2 in de toekomstige situatie 
(2023) sprake van een geluidbelasting van 55 resp. 57 dB en dat is iets lager dan in de 
huidige situatie (2010) 
 

2. Voorgestelde geluidsmaatregelen door RWS 

Inspreker stelt dat de door Rijkswaterstaat voorgestelde maatregelen betreffen: 
• tweelaags ZOAB op de A28 (reductie geluid bij de bron) 
• circa 11 meter hoog scherm aan de zijde van de flats van Amersfoort 

 
Rijkswaterstaat stelt volgens inspreker dat dit een geluid-absorberend scherm zal worden. 
Rijkswaterstaat erkent echter volgens inspreker ook dat niet alle geluid kan worden 
geabsorbeerd, en dat dus zeker geluid gereflecteerd zal worden naar het landelijk gebied 
in Leusden, kortom ook naar de woningen van inspreker. 
 
Het scherm zal gedeeltelijk transparant zijn (materiaal: glas) en ook transparant zijn bij de 
fietstunnel onder de A28, alsmede bij het Valleikanaal en de Barneveldse beek. Inspreker 
kan zich voorstellen, dat dat een vriendelijke oplossing is voor de bewoners van de flats. 
Op die plekken zal geen sprake zijn van absorbering van geluid, maar extra weerkaatsing 
van het geluid naar de woningen van inspreker en het recreatiegebied “de Schammer”. 
 
Inspreker wenst dan ook liefst 100% absorberende schermen (voor zover technisch 
mogelijk). Inspreker verzoekt Rijkswaterstaat om te onderzoeken of het te plaatsen 
scherm aan de noordzijde van de A28 maximaal geluidsabsorberend kan zijn, door gebruik 
van vormgeving en of materialen. Bij voorkeur dus geen reflecterende materialen. 
 
Inspreker stelt vast, dat bovenstaande maatregelen onvoldoende zijn om de geluidshinder 
te reduceren bij Schammersteeg 1 en 3. 
 
Antwoord 

In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van geluidschermen met een absorptie van 80%, 
dat wil zeggen dat 20% van het geluid nog wordt gereflecteerd. 
Het akoestisch effect van deze reflecties bedraagt ca. 0,3 dB. Dit negatieve effect wordt 
ruimschoots gecompenseerd door de aanleg van een stiller wegdek, tweelaags ZOAB, 
waardoor de toename van de geluidbelasting geheel kan worden weggewerkt.  
 
Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en zijn aanvullende 
maatregelen zoals het 100% absorberend uitvoeren van het geluidscherm niet nodig. 

 
3.  Extra gewenste geluidsmaatregelen door inspreker 

Inspreker wenst een aantal extra te treffen maatregelen. Aan de Leusder zijde van de A28 
is in het kader van het bestemmingsplan “de Schammer” een grondwal aangebracht. Deze 
wal wordt onderbroken op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld bij het kanaal en de beek, 
de ingang van de Schammersteeg en het viaduct over de Hogeweg in Amersfoort. Deze 
uitsparingen zijn 100% geluiddoorlatend. Inspreker acht de door Rijkswaterstaat 
voorgestelde maatregelen onvoldoende en wenst de volgende extra maatregelen: 

• Schermen plaatsen in alle openingen van de grondwal tot in ieder geval de op- en 
afritten van de A28 bij de Hogeweg. 

• Een scherm op de wal aan de zijde van de A28 plaatsen met daarop begroeiing, 
en/of 

• Groenblijvende planten en bomen trapsgewijs aanbrengen tegen en op de 
grondwal aan de zijde van de A28.  

 
Beplanting is volgens inspreker een effectieve en mooie manier om geluid weg te vangen 
en past bij het achterliggende landschap en het recreatiegebied “de Schammer”. Dit geeft 
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ook de bewoners van de flats enige compensatie voor de negatieve effecten van de 
verbreding. Het te planten groen kan ook een compensatie vormen voor het ruimtebeslag 
op ongeveer 6,5 hectare droge Ecologische Hoofdstructuur behorende bij de EHS. Dit 
ruimtebeslag dient immers gecompenseerd te worden. Bovendien kan de begroeiing en 
beplanting het stuk natuur terugbrengen dat verloren is gegaan door de kap van de 
bomenrijen op de Driftakkerweg/Parallelweg. 
 

Antwoord 
Bij de beoordeling of aanvullende maatregelen doelmatig zijn wordt in eerste instantie 
gekeken naar de toepassing van een stiller wegdek, tweelaags ZOAB. Als blijkt dat met 
deze bronmaatregel nog overschrijdingen optreden van de grenswaarden, worden 
aanvullende maatregelen zoals geluidschermen onderzocht.  
 
Aangezien de overschrijdingen vrijwel geheel kunnen worden weggenomen met tweelaags 
ZOAB, worden geluidschermen niet verder onderzocht. 
 
Met betrekking tot het aanplanten van bomen en planten bij de grondwal van de 
Schammer langs de A28 wordt verwezen naar de gegeven beantwoording bij deelvraag 4.   
 

4.    Natuur maken door planten van bomen op de wal langs de A28 

De verbreding van de A28 zorgt volgens inspreker voor ruimtebeslag op ongeveer 6,5 
hectare droge Ecologische Hoofdstructuur behorende bij de EHS. Dit ruimtebeslag moet 
gecompenseerd worden. Naast in het rapport genoemde compensaties, kan in het 
getroffen gebied zelf, ten voordele van zowel ondergetekenden als bewoners van 
Amersfoort een stuk natuur gecompenseerd worden door de hele wal aan de A28-zijde te 
beplanten met een grote strook, trapsgewijze geplante struiken en bomen, die ’s winters 
niet hun blad verliezen. Tevens kan deze beplanting de door velen betreurde kap van de 
twee rijen volwassen bomen op de Driftakkerweg/Parallelweg compenseren. 
 
De beplanting is volgens inspreker effectief, doelmatig, praktisch en financieel 
aantrekkelijk door relatief lage kosten, namelijk slechts de kosten van de beplanting en de 
beplantingsarbeid. De kosten kunnen gefinancierd worden uit onder meer budgetten voor 
schermen en/of herstel natuurwaarden, temeer daar er naast de woningen van inspreker 
ook de vele flatwoningen en andere woningen in Amersfoort in het getroffen gebied van 
profiteren. 
 
Antwoord 
Deze wal is eigendom van gemeente Leusden, en valt in het recreatiegebied de 
Schammer. Dit wordt beheerd door Utrechts landschap. Vanuit het project A28 vindt er 
geen compensatie van bomen plaats op deze wal. Het inrichtingsplan voor de Schammer 
laat echter zien dat de wal ook aan de A28 zijde beplant is. Het Utrechts Landschap heeft 
aangegeven dat de wal in het plantseizoen 2010-2011 is ingeplant.  
 
 
5.   Waardevermindering 

Volgens inspreker worden zijn belangen geschaad doordat de A28 over een grote zone 
gemeten fysiek naar zijn perceel wordt verbreed. Dit leidt tot minder aangenaam wonen 
en werken op zijn perceel, nog afgezien van de geluidhinder. 
Bovendien wordt de uitoefening van de mogelijke functies van de boerderij en woning 
hierdoor beperkt. Een en ander leidt tot waardevermindering van het perceel en de 
woningen en opstallen. Inspreker stelt dat hij schade lijdt als gevolg van de verminderde 
bereikbaarheid van zijn perceel, doordat de verkeersfunctie van de Schammersteeg wijzigt 
in langzaamverkeer en  bestemmingsverkeer.  
 
Inspreker onderbouwt dit als volgt: hij heeft als gevolg van de verbreding geen uitweg 
meer vanuit de Schammersteeg naar Amersfoort. Inspreker beschikt naar zijn zeggen over 
een oude akte, waarin hem rechten zijn toegezegd omtrent het komen en gaan vanuit de 
Schammersteeg naar Amersfoort. In de nieuwe situatie kan inspreker alleen nog naar 
Leusden uitrijden via de Schammersteeg naar de Horsterweg in Leusden. De 
Schammersteeg zal een fietspad met bestemmingsverkeer naar Schammersteeg nr. 1 en 
nr. 3 worden. In feite woont/werkt inspreker dan aan een doodlopend fietspad. 
 
De Schammersteeg was vroeger eigendom van inspreker. De Schammersteeg is door de 
gemeente Leusden voor het bestemmingsplan de Schammer onteigend. Inspreker moet 
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zich naar eigen zeggen in de nieuwe situatie in de Schammersteeg mengen met het 
fietsverkeer. Aan het einde van de Schammersteeg komt hij vervolgens de grote aantallen 
hockeyers tegen. Dit leidt tot aanzienlijke waardevermindering van zijn land en de 
woningen en opstallen. De vrijheid om te komen en te gaan wordt hierdoor beperkt. 
 
Zodra bekend werd dat een deel van de Driftakkerweg/Parallelweg kwam te vervallen door 
de af- en opritten op viaduct Hogeweg en bestemmingsplan de Wieken, heeft de gemeente 
Amersfoort aan inspreker toegezegd dat hij over het  - in het kader van bestemmingsplan 
de Wieken- nieuw te plannen fietspad langs de Barneveldse Beek kon komen en gaan van 
en naar Amersfoort. Later heeft de gemeente Amersfoort de toezegging verbroken door op 
het fietspad geen bestemmingsverkeer toe te laten. Gebleken is dat inspreker hierover in 
der minne geen overeenstemming meer met Amersfoort kan verkrijgen. Inspreker heeft 
Amersfoort aangegeven dat hij zich zal beraden over de te nemen stappen. 
 
Nu wordt door Rijkswaterstaat een resterend deel Driftakkerweg/Parallelweg opgeheven. 
Inspreker worden dus getroffen in zijn belang om vanuit de Schammersteeg naar 
Amersfoort te gaan via de Driftakkerweg/ Parallelweg. Inspreker stelt schade te lijden en 
te zullen lijden tengevolge hiervan. Inspreker verzoekt Rijkswaterstaat om hem vanuit de 
Schammersteeg een uitweg/toegangsweg naar Amersfoort te verzekeren. 
 

Antwoord 

 
Waardevermindering als gevolg van de wegverbreding A28 
Mocht inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw woning 
of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpas-singbesluit of de 
bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
(nadeelcompensatie) indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in 
het thematische deel van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4 in de paragraaf 
“Gevolgen voor eigendom”. 
 
Waardevermindering als gevolg van afsluiting Schammersteeg 
Het is van belang te constateren dat de Schammersteeg zelf in zijn geheel buiten het 
plangebied van het (O)WAB is gesitueerd. Mocht de gemeente Leusden van zins zijn om de 
bestemming of het gebruik van de Schammersteeg te wijzigen door een bestemmingsplan-
wijziging of een verkeersbesluit, dan dient inspreker tegen dát besluit te ageren. Dat is 
een separaat besluit. RWS heeft om die reden geen invloed op de mogelijke wijziging van 
de functionaliteit van de Schammersteeg. De gemeente is hiervoor het bevoegde gezag. 
Ook kan RWS in fysieke zin niet iets aanpassen omdat het buiten de reikwijdte van het 
(O)WAB valt.  
De Driftakkerweg is van het Rijk, maar in beheer bij gemeente Amersfoort. Als 
Rijkswaterstaat heffen wij niets op en gaan wij niet over de bestemming van de 
betreffende weg.  
 
Inspreker beschikt naar zijn zeggen over een oude akte, waarin hem rechten zijn 
toegezegd omtrent het komen en gaan vanuit de Schammersteeg naar Amersfoort. 
Inspreker vermeldt niet wie de partijen zouden zijn in die oude akte. Een kopie van een 
oude akte waaraan inspreker refereert is niet aangetroffen bij de ingezonden stukken. 
Rijkswaterstaat heeft geen zicht op afspraken die er mogelijk zouden liggen tussen 
inspreker en een gemeente in een oude akte. 
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Zienswijze 275, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt. Tweelaags ZOAB is ontoereikend, er moeten 

hogere schermen komen. Hogere waarde geluid op de woning 

Inspreker mist in het ontwerpbesluit een degelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van de wijk (Rustenburg). Daarnaast wordt voorbij gegaan aan het 
woongenot en de gezondheid. Inspreker stelt dat het persoonlijk woongenot onvoldoende 
is meegewogen in het besluit. Het algemeen belang van een betere verkeersdoorstroming 
gaat boven gezondheid en leefmilieu van de bewoners.  
 
Inspreker stelt dat derving van het woongenot voorkomen kan worden door het plaatsen 
van hogere geluidsschermen, met andere woorden door het treffen van effectieve 
geluidafschermende maatregelen aan de bron. Het aanbrengen van tweelaags ZOAB is 
ontoereikend om onder de gestelde geluidbelasting te blijven. Het verhogen van een 
hogere geluidwaarde middels een ontheffing op de streefbelasting vindt inspreker 
onacceptabel. 
 
Inspreker wordt geraakt in haar belang omdat voor de woning een hogere grenswaarde 
wordt aangevraagd. De kinderen slapen op zolder en aan de voorzijde van de woning. 
Inspreker maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de toename van het geluid op 
hun gezondheid. 
Het gaat hier niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat 
bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere geluidbelasting en het zelfs 
mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing vraagt bij de in haar ogen geringe toename 
of te hoge kosten. 
 
Inspreker verzoekt het geluidaspect voor de woning nogmaals kritisch te bekijken en de 
geluidsschermen rondom de wijk te verhogen zodat de geluidbelasting op de woning onder 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB blijft. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
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Zienswijze 276, ingediend door:                           

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
Insprekers hebben ter ondersteuning van hun zienswijze een bijlage toegevoegd in de 
vorm van een handtekeningenlijst van wijkbewoners van Rustenburg. Voor de behandeling 
is kennis genomen van deze bijlage.  
Een andere bijlage die is toegevoegd betreft de zienswijze van de gemeente Amersfoort op 
het OWAB. Voor de behandeling is kennis genomen van deze bijlage. Voor de feitelijke 
beantwoording van de zienswijze van de gemeente wordt verwezen naar zienswijze 204 in 
deze Nota van Antwoord. 
 
1.  Voornemen vaststelling hogere grenswaarden geluid  

Insprekers geven als bewoners van de wijk Rustenburg hun zienswijze op het OWAB/MER 
A28 Utrecht-Amersfoort. Ze hebben bezwaar tegen een hogere geluidwaarde voor hun 
woning Reijmerinkstraat 34. De Wet geluidhinder is van oudsher een “gezondheidswet”. 
De gezondheid van mensen langs een weg stond centraal. Het doel van de wet is het 
voorkomen dan wel beperken van geluidhinder. Voor geluidhinder vanwege weglawaai wil 
de wet dit bereiken door:  

• het bevorderen van stiller verkeer (bronmaatregelen) 
• te voorkomen dat nieuwe geluidknelpunten ontstaan (preventie) 
• te voorkomen dat bij reconstructie van wegen de geluidhinder toeneemt (stand still 

beginsel). 
 
Omdat het verkeer de ‘neiging’ heeft te groeien en daarmee de geluidoverlast toeneemt, is 
wettelijk voorgeschreven de te verwachten geluidstoename aan de hand van een 
verkeersprognose voor de komende 10 jaar vast te stellen. Dit om geluidsoverlast ook in 
de toekomst te voorkomen. De doelen voor wegverkeerslawaai onderschrijven insprekers 
volledig en ze vragen deze van toepassing te laten zijn in het OWAB.  
 
Antwoord 

Inspreker geeft hierboven in zijn algemeenheid een visie op de Wet geluidhinder (Wgh). 
Voor wat betreft het aspect geluid is de Wgh het geldende kader waarbinnen het 
wegaanpassingsbesluit wordt opgesteld. Het project kan niet eigenhandig de wet bijstellen. 
Aan de hand van dit vigerende kader worden de te nemen maatregelen ter beperking van 
de geluidbelasting langs de A28 gemotiveerd. Ook de vast te stellen hogere waarden zijn 
gebaseerd op de vigerende geluidsregelgeving. 
 
1.1. Verkeersprognose (= geluidsbelasting) 

De Wet geluidhinder schrijft voor dat het geluidsniveau na de voorgenomen aanpassing 
van de weg en rekening houdend met de toekomstige verkeersintensiteiten bepaald moet 
worden. Deze prognoses betreffen een moment dat 10 jaar verder ligt. Aangezien 
prognoses niet te meten zijn, worden ze berekend aan de hand van te verwachten 
ontwikkelingen. Die ontwikkelingen moeten dan wel meegenomen worden in de 
berekeningen. Ook de geluidbelasting op de gevel van de woning van insprekers is 
berekend. Gesteld wordt dat hierbij rekening is gehouden met een verkeersprognose voor 
de komende 10 jaar. Dit is onjuist. 
 
Antwoord 
De uitgangspunten die vanuit de Wet geluidhinder gehanteerd dienen te worden zijn 
toegepast in de desbetreffende onderzoeken.  
 

1.2.     Berekeningsgegevens 

De volgende ontwikkelingen die in de komende 10 jaar (na realisatie van de 
wegverbreding) plaatsvinden zijn niet meegenomen in het OWAB: 
 
a   Hogewegzone 
In de Hogewegzone in Amersfoort worden de komende 10 jaar circa 850 woningen en een 
zwembad annex sportcomplex gerealiseerd. Als gevolg hiervan zal het verkeer toenemen. 
Deze ontwikkeling is in deze planstudie niet meegenomen. Als argument hiervoor wordt 
gesteld, dat er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld. Dit klopt. Alleen waar staat dat 
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een prognose gebaseerd moet zijn op een eerder vastgesteld bestemmingsplan? Een 
prognose (verwachting/voorspelling) gaat uit van wat redelijkerwijs wordt voorzien. 
De termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan Hogewegzone ter inzage heeft gelegen, is 
onlangs verstreken. De vaststelling van dit bestemmingsplan zal waarschijnlijk eerder 
plaatsvinden dan dat de minister een besluit neemt over dit ontwerp-
wegaanpassingsbesluit. Als het gaat om prognoses,horen ontwikkelingen die in gang zijn 
gezet of binnenkort definitief worden of voorzien worden, meegenomen te worden, anders 
gaat het niet om een prognose/verwachting. 
 
Antwoord 
In het akoestisch onderzoek (2011) zijn, zoals inspreker terecht opmerkt, de gevolgen van 
het project A28 Utrecht-Amersfoort voor de geluidbelastingen in het ontwerp-
bestemmingsplan Hogewegzone niet onderzocht. 
 
In het geactualiseerde akoestisch onderzoek (2012) voor het WAB zijn deze effecten wel 
onderzocht. Uit het Specifiek bijlagenrapport bij het WAB blijkt dat de geluidbelastingen 
zoals in het plan bepaald, in de toekomstige situatie (2023) niet worden overschreden. 
 
De realisatie van het project A28 maakt de uitvoering van het bestemmingsplan nog 
steeds mogelijk. 
 
b  Knooppunt Hoevelaken-maximale wegcapaciteit verbreding A28 
Om de geluidbelasting te berekenen, worden o.a. verkeersgegevens gebruikt. Voor de 
verkeersgegevens dient rekening te worden gehouden met autonome groei van het 
verkeer en de toekomstige verkeersontwikkelingen.  Op basis hiervan wordt gekeken naar 
de te verwachten geluidsbelasting op de woningen. 
 
Voor de A28 ter hoogte van rustenburg (cluster 28) wordt tussen 2016-2020 de uitvoering 
van de plannen bij Knooppunt Hoevelaken voorzien. Dat valt dus binnen de 
prognosetermijn van 10 jaar van deze wegverbreding en dus binnen de termijn waar 
volgens de Wet geluidhinder rekening mee gehouden moet worden. 
 
Dit betekent voor deze OWAB A28 dat: 

• nu al met de te verwachten geluidsbelasting (=verkeerstoename) rekening 
gehouden dient te worden; 

• de geluidsbelasting fors hoger is, dan wat nu in deze OWAB-berekeningen is 
meegenomen; 

• tegelijkertijd uitgegaan moet worden van de maximale benutting van de 
wegcapaciteit. 

 
Om vooruitlopend op de aanpassing van Knooppunt Hoevelaken alvast met een tijdelijke 
aanpassing van de A28 te komen, geeft aan dat deze tijdelijke en beperkte 
verkeersmaatregelen als ontoereikend wordt gezien en slechts voor de korte termijn geldt. 
Het gevolg hiervan is dat benutting van de maximale wegcapaciteit van deze verbreding 
wordt voorzien. 
 
Insprekers vinden het daarom onterecht dat de plannen voor Knooppunt Hoevelaken niet 
in de berekeningen voor de te verwachten geluidsbelasting zijn meegenomen. Uit de 
berekeningen wordt niet duidelijk wat de maximale wegcapaciteit van deze verbreding is, 
terwijl hiermee wel gerekend zou moeten worden voor de te treffen geluidmaatregelen. 
 
Antwoord 
Met de toekomstige aanpassing van knooppunt Hoevelaken wordt in de verkeers- en 
geluidberekeningen voor het traject Leusden-Zuid – Hoevelaken geen rekening gehouden, 
omdat de lange termijn aanpassing van het knooppunt op dit traject fysiek overlapt met 
de aanleg van plusstroken waartoe in het Wegaanpassingsbesluit wordt besloten. In 
andere woorden, als er in de berekeningen uitgegaan zou worden van een verbreding tot 
2x4 rijstroken in plaats van 2x2 rijstroken + plusstroken, dan zouden de effecten en 
maatregelen niet bepaald worden voor de wegaanpassing waar dit project op ziet, maar 
voor het toekomstige project knooppunt Hoevelaken.  
Dat de aanleg van plusstroken op het traject tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken geen 
lange termijnoplossing bieden, is de reden dat een toekomstvaste oplossing voor dit 
traject wordt onderzocht in het kader van planstudie knooppunt Hoevelaken. Dit wordt 
verder toegelicht in paragraaf 3.2 van de Toelichting op het Wegaanpassingsbesluit.  
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Bij de aanpassing van knooppunt Hoevelaken zal opnieuw onderzocht worden welke 
geluidmaatregelen getroffen moeten worden, om de effecten van dat project te mitigeren. 
 
Voor het bepalen van de geluidmaatregelen op het traject Utrecht – Leusden-Zuid wordt 
overigens wel rekening gehouden met het extra verkeer dat na de aanpassing van 
knooppunt Hoevelaken tussen Utrecht en Leusden-Zuid zal rijden.  
 
c   Rekenmethodiek geluidbelasting 
Uit de stukken wordt niet duidelijk of voor de berekening van het geluidniveau is 
meegenomen: 

• toename verkeer op A28 en Hogeweg als gevolg van afsluiting op- en afrit 
Hoevelaken en invloed hiervan op de wijk Rustenburg (cluster 28) 

• het nadelige effect op de geluidsproductie om op viaducten geen tweelaags ZOAB 
aan te leggen (cluster 28) 

 
Inspreker vindt het onduidelijk of alle genoemde aspecten in de berekeningsmethodiek zijn 
meegenomen. Wel is duidelijk, gezien het bovenstaande onder a, b en c, dat de 
geluidbelasting op de gevel van inspreker niet goed berekend kan zijn. Inspreker verzoekt 
om een herberekening. 
 
Antwoord 
In de verkeersberekeningen, die ten grondslag liggen aan het akoestisch onderzoek, is 
rekening gehouden met de gedeeltelijke afsluiting van afrit Hoevelaken. De gevolgen van 
de gedeeltelijke afsluiting op het onderliggend wegennet in de omgeving zijn voor het 
Wegaanpassingsbesluit nader onderzocht. Hiervoor verwijs ik u naar Bijlage 1 bij deze 
Nota van Antwoord, het rapport ‘Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit 
Hoevelaken’.  
 
In het besluit is aangegeven op welke wegvakken tweelaags ZOAB als bronmaatregel 
wordt toegepast. Uit constructieve overwegingen kan op bestaande viaducten geen 
tweelaags ZOAB worden toegepast: het wegpakket wordt dan te zwaar. 
 
In het akoestisch rekenmodel zijn wegvakken op viaducten in dat geval voorzien van een 
ander verhardingstype. Dit wegdeel zal dan meer geluid produceren dan de aansluitende 
wegvakken die wel van tweelaags ZOAB zijn voorzien. Het aandeel van deze relatief korte 
wegdelen in de totale geluidbelasting is echter beperkt. 
 
De berekende geluidbelastingen zijn dus gebaseerd op de in het WAB voorgestelde 
bronmaatregelen. 
 
 

1.3  Voorkeursgrenswaarde, een blijvend goed 

Voor de woning wordt een hogere geluidswaarde voorgesteld van 50 dB. Het gaat hier niet 
om een tijdelijke ontheffing, maar om een definitieve. Dit betekent dat de 
voorkeursgrenswaarde nooit meer zal worden teruggebracht naar 48 dB. Dit vinden 
insprekers onterecht omdat er onvoldoende onderzocht is of er andere mogelijkheden zijn 
om het niveau terug te brengen naar 48 dB.  
 
Het voornemen om een hogere grenswaarde vast te stellen geldt voor 202 woningen in de 
wijk Rustenburg. Dat is 15% van de woningen in de wijk. Deze woningen liggen verspreid 
over de wijk. Met een percentage van 15% van de woningen waarvoor een hogere 
geluidwaarde wordt aangevraagd, overstijgt dit het persoonlijk belang en gaat het om een 
wijkbelang. 
 
Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding van de A28 wordt uitgegaan van deze hogere 
geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat opnieuw ontheffing wordt gevraagd, indien 
de toename beperkt is of bijvoorbeeld het financiële normbedrag wordt overschreden. 
Vaststelling hogere grenswaarde is dus geen garantie voor het niet nog verder 
verslechteren van het woon- en leefklimaat. 
 
Insprekers vinden dat er bronmaatregelen voor geluid getroffen moet worden, die 
voorkomen dat er hogere geluidwaarden moeten worden vastgesteld, zowel voor de 
woning van inspreker als andere woningen in de wijk. Ook vanuit een goede ruimtelijke 
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ordening vraagt inspreker geen hogere grenswaarden vast te stellen, maar 
bronmaatregelen te treffen die het geluidniveau terugbrengen tot 48 dB. 
 

Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
1.4  Berekeningsmethodiek geluid 

Als de berekeningsmethodiek van de Wet geluidhinder in ogenschouw wordt genomen, zou 
vaststelling van een hogere grenswaarde slechts bij hoge uitzondering toegestaan mogen 
worden. De wet beperkt de geluidhinder, maar staat ver af van de werkelijkheid zoals het 
gehoor dat registreert. De Wet geluidhinder werkt met gemiddelden, filtert nadelige 
situaties als nat wegdek uit het berekeningsmodel, trekt 2 dB af (art. 110g) als voorschot 
op bijvoorbeeld toekomstige stillere auto’s. Inspreker stelt dat het berekende geluid niet 
overeenkomt met de geluidbeleving van het oor. Het oor middelt geen geluid maar hoort 
het feitelijke geluid, dus hard of zacht. Hoe hoger de vaststelling, hoe meer deze 
vertekening van de werkelijkheid in het nadeel is van de bewoners. 
 
Insprekers vragen bij het nemen van bronmaatregelen in plaats van vaststelling hogere 
geluidswaarden niet zomaar iets. Voor de wijk Rustenburg is een goede en effectieve 
geluidsafscherming haalbaar. Er ligt een groene buffer tussen de A28 en de woningen in de 
wijk. Dit heeft niet alleen een gunstiger effect op de luchtkwaliteit, maar betekent ook dat 
er voldoende ruimte is om de A28 van een goed geluidscherm te kunnen voorzien. De wijk 
bestaat voor het merendeel uit grondgebonden woningen. Er is daarom geen extreem 
hoog geluidsscherm nodig of een geluidsscherm dat technisch problematisch zou kunnen 
zijn. Kortom, er is geen sprake van iets onmogelijks om te zorgen voor een goede geluid-
afscherming voor de woning van insprekers en de woningen in de wijk. 
 
Antwoord 
Zoals hierboven bij punt 1.3 is aangegeven blijkt uit de beantwoording van zienswijze 124 
dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort 
in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met geluidbeperkende 
maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de Lageweg en de 
Hogeweg. 
 
Er is geen wettelijke basis om meer te doen dan voldoen aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder. Een onderzoek naar aanvullende schermen is dus niet zinvol. 
 
1.5   Normbedragen in relatie tot doelmatigheid, doelmatigheid van wat? 

De minister werkt voor geluidwering met financiële normbedragen. Als een financieel 
normbedrag wordt overschreden, heet het dat de geluidsafscherming ‘niet doelmatig’ is. 
Dit is een verwarrende/onjuiste weergave van hetgeen bedoeld wordt. De geluidwerende 
maatregelen zouden in de praktijk heel doelmatig kunnen zijn, alleen vindt de minister het 
te duur. Het geluidsscherm is wel of niet doelmatig of het is wel of niet te duur. 
 
Wat niet blijkt uit deze systematiek is hoeveel woningen wel of geen baat hebben bij de te 
treffen maatregel. Ook blijkt niet precies wat nodig is om voor de woning van insprekers of 
een andere woning een effectieve maatregel te treffen. Is bijvoorbeeld het ophogen met 1 
meter voldoende of is de genoemde meter een ‘probeersel’ vanuit kostenoverweging? In 
ieder geval wordt het insprekers niet duidelijk wat qua geluidsafscherming nu wel of niet 
doelmatig is. Het zijn standaard maten, maar of deze ook voldoende zijn? 
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Zijn deze financiële normbedragen er ook voor asfalt, belijning of bijvoorbeeld verlichting? 
Stel dat hiervoor normbedragen bestaan, zou dat kunnen betekenen dat hiervoor dan ook 
een ontheffingsmogelijkheid bestaat? Insprekers schrijven dit uiteraard om aan te geven 
dat een te treffen maatregel in verhouding moet staan tot wat wordt beoogd. In hun 
situatie vinden insprekers dat niet het normbedrag maar of de te treffen maatregel 
afdoende is (en technisch uitvoerbaar) maatgevend dient te zijn.  
 
Als inspreker het toch over het stellen van normen heeft, dan zou er ook een norm voor 
‘woongenot’ of ‘tevredenheid’ moeten komen. De minister kiest voor een betere 
verkeersdoorstroming maar helaas wel ten koste van het leefgenot van insprekers. Dat 
blijkt door het hoge percentage waarvoor er een hogere geluidnorm wordt vastgesteld. De 
minister kiest hiermee dus voor een verslechtering van het woonklimaat. 
 
Insprekers hebben met het bovenstaande willen aantonen, dat voor hun woning en hun 
woonwijk, vanuit verschillende overwegingen geen hogere grenswaarden moeten worden 
vastgesteld en waarom zij tegen dit voornemen bezwaar maken. 
 

Antwoord 

Zoals hierboven bij 1.3 is aangegeven blijkt uit de beantwoording van zienswijze 124 dat 
de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in 
de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met geluidbeperkende 
maatregelen. Er is dus geen sprake van een verhoging van de geluidnorm voor de hele 
woonwijk Rustenburg. 
 
De resterende overschrijdingen van de grenswaarden van de Wet geluidhinder zijn te 
gering om aanvullende maatregelen te treffen. Dit is bepaald op basis van een landelijk 
gehanteerd doelmatigheidscriterium waarbij de kosten van en maatregel worden afgezet 
tegen het de geluidreducties die het oplevert. 
 

1.6   Tijdelijkheid bij Rustenburg net zo behandelen als Schuilenburg en 

Dorrestein 

De gehele geluidproblematiek voor Rustenburg wordt behandeld alsof het hier om een 
eindsituatie gaat. De gevolgen voor knooppunt Hoevelaken worden weer apart bezien. Dit 
is onterecht, omdat reconstructie van knooppunt Hoevelaken in het verschiet ligt en ook 
van invloed is op de vormgeving en geluidsproductie van de A28 ter hoogte van de 
woonwijk. Het zou alleszins redelijk en billijk zijn om, net als bij Schuilenburg en 
Dorrestein, deze A28–verbreding als een tijdelijke maatregel te zien en ook procedureel 
als zodanig te behandelen.  
 
Insprekers willen graag meedenken wat het beste voor hun woning/de wijk is om vanuit 
een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat te krijgen en te behouden. 
Het welbevinden van inwoners van de wijk Rustenburg naast zo’n extreem drukke 
verkeersweg moet ook de minister ter harte gaan.  
 
Insprekers verzoeken het geluidsaspect voor hun woning en de wijk nog een kritisch te 
bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het 
geluidsscherm) dat hun woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB.  
 
Antwoord 
Ter hoogte van de wijk Rustenburg geldt, net als bij de wijken Dorrestein en Schuilenburg, 
dat de verbreding van de A28 met plusstroken als een korte termijn maatregel wordt 
gezien. Zie hiervoor ook de beantwoording onder punt 1.2b.  
Rijkswaterstaat betrekt omwonenden waar mogelijk bij het maken van plannen, maar is 
daarbij gebonden aan wettelijke kaders. Dit betekent bijvoorbeeld dat het binnen dit 
project niet mogelijk is om geluidmaatregelen te treffen anders dan die uit de 
maatregelafweging conform de Wet geluidhinder komen.   
 
2.  Verwijderen geluidsscherm bij uitvoering werkzaamheden 
Insprekers wijzen erop dat de delen van de huidige geluidsafscherming tijdens de 
werkzaamheden tijdelijk worden verwijderd. Ze vragen zich af hoe lang de wijk zonder 
deze geluidsafscherming zit en of er geen sprake zou moeten zijn van een tijdelijke 
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voorziening. Ze verzoeken om het plaatsen van een tijdelijk geluidsscherm bij het 
langdurig verwijderen van het huidige geluidsscherm.  
 
Antwoord 

De planning voor het vervangen van het geluidscherm is nog niet precies bekend. Het 
streven is om de tijd tussen sloop van het bestaande scherm en het plaatsen van het 
nieuwe scherm te beperken. U zult als omwonende geïnformeerd worden over de 
werkzaamheden.  
 

3.  Groencompensatie 

In het OWAB wordt gesproken over ‘groencompensatie’. Ook bij de wijk Rustenburg zullen 
bomen verwijderd worden als gevolg van de werkzaamheden voor de wegaanpassing. 
Insprekers verzoeken deze bomen in de wijk te compenseren. Groen en met name bomen 
spelen een belangrijke rol voor wat betreft de luchtkwaliteit (CO2 opname-zuurstof 
afgifte). Juist in deze wijk die omgeven wordt door zoveel verkeer zijn bomen van belang. 
Insprekers vinden daarom dat deze bomen voor de wijk behouden moeten blijven en 
herplant in de wijk/langs de weg moet plaatsvinden. 
 
Antwoord 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in de gemeente 
Amersfoort, wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
 

4.  Afsluiting op-/afrit Hoevelaken 

Insprekers zijn verbaasd dat een deel van de op-/afrit Hoevelaken wordt afgesloten, 
zonder dat er sprake is van een onttrekkingsbesluit. Als reden wordt de verkeersveiligheid 
genoemd (verdubbeling verbindingsboog met als gevolg noodzakelijke weefbewegingen op 
korte afstand van elkaar).  
 
Een onderbouwing die inzicht geeft in de noodzaak van een verdubbeling van de 
verbindingsboog ontbreekt, althans beperkt zich door op te merken dat ‘meer verkeer 
richting Apeldoorn wordt voorzien’. Insprekers vragen of hier sprake is van vastgestelde 
(bestemmings)plannen of in gang gezette ontwikkelingen die hier aanleiding toe geven?  
 
Afsluiting van een deel van de op- en afrit Hoevelaken heeft gevolgen voor de 
verkeersbelasting op de A28 en het onderliggend wegennet. Inzicht hierin ontbreekt. Ook 
ontbreekt inzicht in hoeverre deze verkeerswijziging meegenomen is in de 
berekeningsmethodiek voor de geluidbelasting in de wijk Rustenburg. En wat dit berekent 
voor de discussie en reconstructie van Knooppunt Hoevelaken.  
 
Gezien het ontbreken van inzicht in de effecten (feitelijk en procedureel) nu en straks 
hebben insprekers hier bezwaar tegen en vragen het te laten bij een enkelbaans 
verbindingsboog. 
 
Antwoord 

 
Afrit Hoevelaken 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Amersfoort en omliggende plaatsen en daarnaast 
het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle 
overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 
Geluid 
De vormgeving van de verbindingsboog van de A28 naar de A1 richting Apeldoorn is voor 
de geluidberekeningen niet relevant. Indien de verbindingsboog uit twee rijstroken zal 
bestaan, i.p.v. één rijstrook, dan wordt de bronlijn iets anders gemodelleerd. Dit verschil, 
ca. 2 meter, heeft geen effect op de geluidbelastingen in Rustenburg. 
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5.  Waardevermindering 

Er is voor een groot aantal woningen ontheffing aangevraagd van de voorkeurs-
grenswaarde. Dit heeft gevolgen voor de waarde van de woningen in de wijk Rustenburg. 
Dit geldt ook voor de woning van insprekers aan de Reijmerinkstraat 34. Indien geen 
afdoende bronmaatregelen getroffen worden, ligt een aanvraag voor passende 
compensatie voor de hand.  
 
Antwoord 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 277, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.  Verzakte bestaande geluidswal in Rustenburg 

Inspreker stelt dat het verzakken van de bestaande geluidswal niet lijkt te zijn 
meegenomen in het ontwerpbesluit. Ze geeft aan dat ze technische details niet kan 
beoordelen, daarvoor beschikt ze als burger over te weinig statistische kennis. Inspreker 
vraagt zich af wat de betrouwbaarheid is van de modelmatige aanpak. Deze is bepalend 
voor de inschatting van de verwachte geluidsbelasting en daarmee ook het beschikbare 
budget voor geluidsbeperkende maatregelen. 
 
Antwoord 
Inspreker stelt dat de huidige wal verzakt zou zijn. Anders dan inspreker stelt is dit niet 
het geval. De grondwal tussen de Oude Lageweg en het knooppunt is circa 1.45 meter 
hoog, gezien vanaf de snelwegzijde. Circa 35 meter na de Lageweg is de wal 1.55 meter 
en richting het noorden/knooppunt loopt dit af naar 1.40 meter. Als de grondwal verzakt 
zou zijn, zou dit zeker zichtbaar zijn. Het geluidsscherm staat tenslotte op palen, dus zou 
er een gat in de wal zitten tussen het maaiveld en het scherm van minimaal 1 meter. 
Vanwege het feit dat RWS de aangrenzende schermen verbouwt en de snelweg aan het 
verbreden is, zijn er inspecties uitgevoerd. Er is geen enkele verzakking van deze wal 
geconstateerd. 
 
Het al dan niet verzakt zijn van de geluidwal heeft vrijwel geen effect op de toetsing aan 
de grenswaarden in de Wet geluidhinder en de afweging van doelmatige maatregelen. De 
basis voor deze toetsing is immers het verschil tussen de toekomstige en de huidige 
geluidbelasting en die zal bij een verzakte geluidwal in beide situaties met een 
vergelijkbare waarde toenemen.  

 
2.  Drie geluidszaken niet meegenomen in ontwerpbesluit. Geluidsoverlast in de 

tuin. 

Volgens inspreker ontbreken de volgende belangen in het ontwerpbesluit: 
• Geluidsbelasting van treinverkeer Intercity-traject Amersfoort/Apeldoorn; 
• Geluidbelasting van Outputweg (weg langs de A28); 
• Toekomstige ontwikkelingen (verbreding A1) niet meegenomen in berekening 

Inspreker wordt geraakt in haar belang want zij woont in het getroffen gebied. Ze kan nu 
al niet slapen met ramen open en ook is de geluidbelasting in de tuin aanzienlijk. De 
maatregelen die getroffen worden, hebben geen positief effect op de geluidbelasting bij de 
woning. 
 
Antwoord 
In het akoestisch onderzoek wordt conform het toetsingskader van de Wet geluidhinder in 
eerste instantie het effect van de verbreding van de A28 op de geluidbelasting onderzocht. 
Pas als gebleken is dat de toename van de geluidbelasting t.g.v. de A28 niet (geheel) kan 
worden weggenomen, wordt de totale geluidbelasting op de woning in beeld gebracht. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geld dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als de 
toekomstige situatie (2023) maximaal 52 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. Er is dus verder geen onderzoek geweest naar 
de totale geluidbelasting op deze woning. 
 
Inspreker geeft verder aan dat reeds bekende, toekomstige ontwikkelingen zoals de 
verbreding van de A1 niet in het onderzoek zijn meegenomen. Aangenomen wordt dat 
hiermee de verbreding van de A1 ten westen van Hoevelaken wordt bedoeld. Voor de 
verkeersberekeningen die zijn uitgevoerd voor het Wegaanpassingsbesluit, die tevens ten 
grondslag liggen aan het akoestisch onderzoek, is wel degelijk rekening gehouden met de 
toekomstige verbreding van de A1 tussen Eemnes en Bunschoten naar 2x4 rijstroken. Een 
overzicht van gerealiseerde en toekomstige projecten die gereed zijn verondersteld in de 
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toekomstige situatie kunt u vinden in ‘Bijlage 3 bij de Toelichting op het 
Wegaanpassingsbesluit: Uitgangspunten van de verkeersberekeningen.   
 

3.  Bomen herplanten in de wijk 

Inspreker vraagt om de kap van bomen, zoals opgenomen in de kapvergunning, te 
herplanten binnen de wijkgrenzen.  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in de gemeente 
Amersfoort, wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
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Zienswijze 278, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.  Minder geluidsoverlast door plaatsing van een geluidscherm 

Inspreker stelt dat, om te kunnen beoordelen of er onjuistheden in het ontwerpbesluit 
staan, ze onvoldoende op de hoogte zijn, ook zegt inspreker dat hij niet voldoende 
deskundig is op dat gebied. Wel geeft inspreker aan dat de geluidswaarden die worden 
genoemd, niet acceptabel zijn. De laatste jaren ondervindt inspreker steeds meer 
geluidsoverlast en buiten verblijven in de tuin geeft steeds meer hinder en ergernis. 
Inspreker is van mening dat er ruim afdoende maatregelen moeten worden getroffen om 
geluidhinder tegen te gaan en het geluidniveau terug te brengen. Het geluidniveau van de 
laatste 10 jaren wordt steeds hoger en hinderlijker.  
Inspreker verzoekt extra voorzieningen te treffen, een afdoende geluidscherm te plaatsen 
zodat het geluidniveau wordt teruggebracht. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 49 dB bedraagt.  
 
Inspreker merkt op dat de geluidbelasting de laatste 10 jaren steeds  hoger en hinderlijker 
is geworden. In het kader van het project A28 Utrecht-Amersfoort blijft deze groei echter 
buiten beschouwing, aangezien conform de Wet geluidhinder het huidige jaar, één jaar 
voor aanvang van de werkzaamheden, als basisjaar wordt gehanteerd. 
 
2.  Waardevermindering 

Inspreker is van mening dat de woning in verkoopwaarde steeds minder waard wordt, 
zodat hij ook financieel wordt geraakt. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 279, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.  Minder geluidsoverlast door plaatsing van een geluidscherm 

Bij inspreker roept het geluidsonderzoek buitengewoon grote twijfels op, deze zijn mede 
veroorzaakt door het onleesbare rapport over dit onderwerp. De tabellen roepen op zijn 
minst vragen op omtrent de validiteit van de berekeningen, daar dichtbij gelegen 
woningen een veel hogere geluidsbelasting wordt toegekend met een hogere waarde (heel 
opmerkelijk). Bovendien is het niet duidelijk wat de maatregelen (sanering vs aanpassing) 
nu precies behelzen. Door het volgens inspreker ondeugdelijke rapport kan hij niet 
overzien wat de gevolgen zullen zijn van de voorgenomen wegaanpassing. 
 
Antwoord 

Het is spijtig maar enigszins begrijpelijk dat de rapportage van het akoestisch onderzoek 
onleesbaar wordt gevonden door inspreker. Bij de opzet van het rapport is gestreefd naar 
een duidelijke opzet om alle uitgangspunten en de gevolgde methodiek te beschrijven. De 
materie is echter complex en moeilijk te doorgronden. 
Het feit dat inspreker de resultaten niet kan herleiden en begrijpen, wil echter nog niet 
zeggen dat er sprake is van een ondeugdelijk rapport. 
Ten aanzien van de concrete opmerking over de hoogte van de geluidbelastingen wordt 
opgemerkt dat de geluidbelasting op afzonderlijke woningen sterk kan variëren als gevolg 
van omgevingsfactoren. Hierbij valt te denken aan afschermende of reflecterende 
bebouwing en de hoogte van de bebouwing. 
Ten aanzien van hogere waarden wordt opgemerkt dat het vaststellen van  een hogere 
waarde niets te maken heeft met de hoogte van de geluidbelasting, maar met het feit dat 
de toename als het gevolg van het project niet (geheel) kan worden weggenomen.  

 
2.   Dat het geluidsscherm Rustenburg een meter wordt opgehoogd staat niet in 

het geluidsrapport. Is het wel volledig?  

Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen (zeer dichtbij 
gelegen) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op de hele wijk dus 
ook op het leefmilieu van hem persoonlijk. 
Inspreker merkt op dat bij de voorlichtingsavond gewag is gemaakt dat het geluidsscherm 
wel een meter wordt opgehoogd op het voor zijn woning relevante traject. Dit wordt echter 
niet bevestigd in de rapporten inzake geluidseffecten zoals die op de site van het CPP 
staan. Dit betekent dat niet helder wordt wat er in de praktijk gaat gebeuren, en wat het 
effect daarvan is op de geluidsbelasting op zijn woning, daar is geen informatie over 
beschikbaar. 
 
Inspreker concludeert dat het ontwerpbesluit onvolledig/onduidelijk is over de gevolgen 
van deze wegaanpassing voor de geluidsbelasting in de wijk. Inspreker verzoekt om het 
geluidsaspect op de woning nog eens kritisch te bezien en dusdanige maatregelen te 
treffen dat zijn woning en daarmee de wijk met meer zekerheid voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarnaast ziet inspreker graag dat dit in leesbare vorm, 
en daarmee verifieerbaar, wordt aangeboden. Dat voorkomt een hoop vragen. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
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Zienswijze 280, ingediend door:                               

 
 
Werkgroep Beekdal Leusden 
Schutterhoeflaan  4 
3732 GS  Leusden       
 
 
1.  Geluidsoverlast van de snelweg op de woningen 

De Werkgroep Beekdal Leusden meent dat de geluidsdrukwaarden niet realistisch zijn. De 
gemeten geluidsdruk ligt veel hoger. De geluidsbelasting ten zuiden van vak 21, de 
Leusdense kant, waar geen maatregelen worden getroffen anders dan dubbellaags ZOAB is 
een belang dat over het hoofd wordt gezien. Inspreker is van mening dat extra 
maatregelen nodig zijn om het geluid beneden de 60 dB te krijgen. Circa 50 huizen hebben 
reeds lange tijd last van grote geluidhinder van de snelweg A28. Inspreker vreest dat dat 
bij de uitbreiding, zonder maatregelen, nog erger wordt. 
 
Antwoord 
Uit de berekeningen van het akoestisch onderzoek, zie bijlage C van het Specifiek 
bijlagenrapport, blijkt dat de geluidbelasting t.g.v. de A28 rond de Schutterhoeflaan in de 
toekomstige situatie (2023) met tweelaags ZOAB ongeveer gelijk is aan die in de huidige 
situatie (2010). De maximale geluidbelasting in het gebied bedraagt ca. 52 dB. 
 
Aangezien kan worden voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder, zijn 
aanvullende maatregelen niet noodzakelijk. 
 
 

2.  Snelweg in vak 21 ligt hoger en vrachtverkeer klimt tegen de afritten op. 

Naast DZOAB andere geluidsmaatregelen tegen motorlawaai 

Bewoners van de Schutterhoeflaan en nabijgelegen huizen vormen een buurtschap van 
circa 50 huizen en hebben zich verenigd in de Werkgroep Beekdal Leusden. De werkgroep 
heeft bezwaar tegen de uitbreidingsplannen van de A28 wegens het afwezig zijn van 
geluidwerende maatregelen anders dan het dubbellaags ZOAB aan de Leusdense kant van 
de A28 (vak 21). Inspreker denkt dat deze maatregel onvoldoende is om de toenemende 
geluidshinder te voorkomen.  
 
Gezien de grote hoeveelheid vrachtverkeer kan niet volstaan worden met maatregelen die 
alleen afrolgeluiden dempen. Ook zullen maatregelen genomen moeten worden tegen het 
motorlawaai. Zeker gezien het feit dat de snelweg in vak 21 hoger gelegen is en het 
verkeer op de oprit moet klimmen, levert dit extra geluidshinder op. Dit wegvak heeft ook 
een tweetal opritten waarvan er één zeer kort en steil is en flink bijdraagt aan deze 
geluidhinder. Denk aan de tientallen trailers per dag van Pon die met vol vermogen de 
oprit opklimmen.  
 
Antwoord 
Het vermoeden van inspreker dat bij de steile helling van de toerit bij Leusden-Zuid 
richting Hoevelaken geen hellingcorrectie is toegepast, is juist. In het geactualiseerde 
onderzoek voor het WAB is deze correctie toegepast. Deze aanpassing heeft een beperkt, 
plaatselijk effect maar leidt niet tot aanvullende maatregelen. 
 
3. Ook aan de Leusdense kant een 6 meter hoog scherm neerzetten 

Het verwondert de Werkgroep dat aan de zijde van Amersfoort een 6 meter hoog 
geluidsscherm aangebracht gaat worden en aan de Leusdense kant niets. Mogelijk stijgt de 
geluidhinder zelfs door weerkaatsing van voornoemd scherm zoals al is aangegeven met 
1,5 dB. De Werkgroep stelt voor ook aan de Leusdense kant vergelijkbare maatregelen te 
nemen en ook daar, over voldoende afstand, een 6 meter hoog scherm te plaatsen op 
dezelfde manier als dat aan de Amersfoortse kant gebeurt.  
 
Antwoord 
Bij de beoordeling of aanvullende maatregelen doelmatig zijn wordt in eerste instantie 
gekeken naar de toepassing van een stiller wegdek, tweelaags ZOAB. Als blijkt dat met 
deze bronmaatregel nog overschrijdingen optreden van de grenswaarden, worden 
aanvullende maatregelen zoals geluidschermen onderzocht.  
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Aangezien de overschrijdingen vrijwel geheel kunnen worden weggenomen met tweelaags 
ZOAB, worden geluidschermen niet verder onderzocht. 
 

 

4.   Theoretische geluidswaarden ook in de praktijk halen 

De in de bijlagen genoemde geluidswaardes zijn volgens inspreker een resultaat van een 
theoretische exercitie en zijn niet overeenkomstig de werkelijkheid. Een aantal 
geluidsmetingen tonen aan dat de werkelijke geluidsbelasting aanzienlijk hoger is (60 dB). 
Inspreker verwacht dat als dit plan ongewijzigd wordt uitgevoerd een te hoge 
geluidsbelasting ontstaan c.q. zal blijven bestaan.  
 
Is het niet zo dat als er een situatie bestaat die voor sanering in aanmerking komt, bij 
wijzigingen in die situatie, zoals aanpassing aan de weg c.q. nieuw aan te leggen 
wegvakken, maatregelen genomen dienen te worden zodat de situatie weer binnen de 
wettelijke kaders past? WBL stelt het op prijs als de vermelde theoretische dB-waarden in 
de praktijk gehaald zouden worden. 
 
De Werkgroep geeft aan dat, indien aan de wensen tegemoet gekomen wordt, hij afziet 
van verdere bezwaren. 
 
Antwoord 

 
Rekenen of meten 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
Afgehandelde sanering 
Onder het regime van de Wet geluidhinder worden saneringssituaties éénmaal 
afgehandeld. Als dat eenmaal is gebeurd, worden deze woningen net als de andere 
woningen getoetst op een toename van 1,5 dB ten opzichte van de grenswaarde. 
Als dat het geval is, dan wordt onderzocht of deze toename met doelmatige maatregelen 
kan worden weggenomen. 
 
Praktijkmetingen om berekeningen te verifiëren 
Metingen achteraf ter controle of er voldaan wordt aan wat berekend is, wordt niet 
standaard uitgevoerd. De gebruikte rekenmethode is gebaseerd op de theoretische kennis 
over geluid en aangevuld met en geijkt aan een zeer grote hoeveelheid metingen.  
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Zienswijze 281, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort       
 
 
1.  Geluidsoverlast van de snelweg op de woningen Indische buurt. Verlenging 

dubbellaags ZOAB tot km 15.50 op de A28 

Inspreker wijst erop dat er is gekozen voor geen tweelaags ZOAB tussen de afritten 
Maarn-Soesterberg. Er is geen rekening gehouden met vermeerdering van geluidsoverlast 
vanuit zuidwestelijke richting voor bewoners van de Indische buurt. Er is in de huidige 
situatie al zeer veel geluidsoverlast. 
Inspreker stelt dat hij/zij wordt geraakt in zijn/haar belang omdat er in zijn/haar huis 
teveel lawaai is van de A28. Inspreker kan niet met de ramen open slapen. Ook in de tuin 
is er veel geluidhinder. Gezien de actuele situatie zou er geen discussie moeten zijn over 
verlenging tot minimaal km 15,50 van het tweelaags ZOAB. Dat doet de geluidhinder 
aanzienlijk afnemen en de leefbaarheid op peil houden. 
 
Inspreker vraagt om inzicht te geven in de doelmatighied van de uitbreidings-stappen van 
1D en 2D voor cluster 22. De Indische buurt hoeft niet als een van de weinige wijken langs 
de verbrede A28 met een hogere geluidsbelasting te maken te krijgen. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 55 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat tweelaags ZOAB doelmatig is tot km. 15.865, dat is ten opzichte van het 
OWAB een uitbreiding van 635 meter. Het verder doortrekken van tweelaags ZOAB 
richting Soesterberg is niet doelmatig. 
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Zienswijze 282, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen      
 
 
1.  Voorkomen sluipverkeer door Hooglanderveen en geluid en fijn stof  

Inspreker ziet dat de extra rijstrook bij knooppunt Hoevelaken gevaarlijk zou kunnen zijn 
door het overbruggen van een extra rijstrook bij uitvoegen bij afrit Hoevelaken. Inspreker 
ziet hier graag een veilige oplossing zonder deze afrit te hoeven sluiten. Zijn belang is het 
voorkomen van nog meer sluipverkeer over de Valutaboulevard te Hooglanderveen richting 
de Hanzetunnel. Ten eerste vanwege het woonplezier, ten tweede vanwege het geluids- en 
fijnstofaspect.  
 
Antwoord 
In de Nota van Antwoord is in hoofdstuk 4 een paragraaf gewijd aan de Aansluiting 
Hoevelaken en wordt daarin voor een nadere toelichting verwezen naar het rapport 
“Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken” van september 2012. Anders 
dan inspreker veronderstelt komt uit de uitgevoerde onderzoeken niet naar voren dat er 
sprake zal zijn van meer sluipverkeer of extra geluidstoename.  
 

Fijn stof 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid. Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de 
luchtkwaliteit worden genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen 
voor verbetering van de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. 
Indien hieruit blijkt dat de geplande of reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief 
zijn, dan zullen er binnen het NSL (aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 283, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Nijkerkerveen 
       
 
1.  Geen afsluiting van de op- en afrit Hoevelaken (A1).  

 
Permanente oplossing 
Inspreker is van mening dat het besluit over het eventueel afsluiten van de A1 op- en 
afritten bij Hoevelaken niet als onderdeel van deze tijdelijke voorziening moet worden 
gemaakt, maar als onderdeel van de permanente oplossing voor het knooppunt 
Hoevelaken. Over de permanente oplossing voor het knooppunt Hoevelaken zal in de 
nabije toekomst een besluit worden genomen. Inspreker is van mening dat dit als geheel 
moet worden bekeken en niet als tijdelijke oplossing voorafgaand aan de reconstructie van 
het knooppunt Hoevelaken.  
 
Geluid- en luchtkwaliteit 
Voor inspreker zijn de aspecten geluid en luchtkwaliteit van belang. Met de afsluiting van 
de A1 opritten en de sluiting van de A1 afritten zal het immers op de lokale wegen drukker 
worden. Hier staan nu ’s morgens al files. Omdat inspreker vlakbij de ontsluitingsweg 
Vathorst Corlaer en de rondweg om Vathorst woont en omdat de heersende windrichting 
zijn kant op staat, zal inspreker wat geluid en luchtkwaliteit betreft door deze 
verkeerstoename op het lokale wegennet er op achteruitgaan.  
 
Onderliggend wegennet extra belast 
Het onderliggende wegennet zal door de afsluiting van de op- en afritten van de A1 zwaar 
worden belast met alle gevolgen van dien, zoals onveilige situaties en een ongezond 
leefklimaat (luchtkwaliteit en geluid) voor de bewoners. In het OWAB zijn deze aspecten 
en de noodzaak van de sluiting onvoldoende onderbouwd. Inspreker vraagt de sluiting van 
de op- en afritten van de A1 niet door te voeren, zolang er geen goed onderbouwde 
definitieve oplossing is voor reconstructie van het knooppunt Hoevelaken, waarin de 
aspecten geluid, luchtkwaliteit en veiligheid goed zijn onderzocht.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen en omliggende plaatsen en daarnaast 
het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle 
overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 
 

2.  Luchtkwaliteit. Waarom is PM2,5 niet onderzocht?   

Inspreker woont in het onderzoeksgebied op 65 meter afstand van de middenas van de 
A28 en 1 km van de afslag Vathorst af, in de gemeente Nijkerk, ter hoogte van de wijk de 
Laak, maar dan aan de oostzijde van de A28. Dit is binnen het onderzoeksgebied van dit 
besluit.  In de rapportage “MER A28 Utrecht-Amersfoort, deelrapport lucht, februari 2011” 
wordt vermeld dat de luchtkwaliteit er op achteruit gaat. De projectsituatie is geen 
verbetering ten opzichte van de referentiesituatie. Volgens het rapport worden geen 
grenzen overschreden, maar de luchtkwaliteit gaat wel 7.3% achteruit voor NO2 en 8.6% 
voor PM10. Als dit een toename van betekende mate is, is deze toename niet toegestaan. 
PM2,5 (dat mogelijk gevaarlijker is voor de gezondheid dan PM10) is niet onderzocht. Er 
wordt vermeld dat het aannemelijk is dat het niet tot overschrijdingen leidt. Het is 
inspreker niet duidelijk of deze toename dan wel in betekende mate is en of dit ook een 
verslechtering betekent. Inspreker volgt de onderbouwing niet. Inspreker stelt voor de 
projectsituatie niet uit te voeren, als dat betekent dat de luchtkwaliteit in het plangebied 
achteruit gaat of maatregelen te nemen, die de toename teniet doen.  
 

Antwoord 
In het MER A28 Luchtonderzoek is de luchtkwaliteit in de situatie met wegaanpassing 
vergeleken met de luchtkwaliteit in de situatie zonder wegaanpassing. Hieruit blijkt dat de 
totale uitstoot van fijn stof in het studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing. 
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Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt ook dat deze toename niet leidt tot een 
overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Daarnaast zal de 
luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter 
zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. Dit is in lijn met de resultaten van de 
monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het project 
A28 is opgenomen in dit NSL. 

 

Op het moment dat het wegaanpassingsbesluit wordt genomen, kan het project wat 
betreft het onderdeel luchtkwaliteit worden gerealiseerd op grond van artikel 5.16, eerste 
lid onder d, juncto artikel 5.16 tweede lid sub d van de Wet milieubeheer. Hierin is 
vastgelegd dat een wegaanpassingsbesluit, dat gevolgen kan hebben voor de 
luchtkwaliteit, kan worden vastgesteld indien dat wegaanpassingsbesluit betrekking heeft 
op een project dat is genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of in elk geval niet in 
strijd is met een op grond van art. 5.12, eerste lid, of art. 5.13 eerste lid, vastgesteld 
programma. Dit programma betreft het NSL.  

 
PM10- en PM2,5-concentraties zijn sterk gerelateerd. In analyses van het  
Planbureau voor de Leefomgeving is opgenomen dat, uitgaande van de huidige kennis over 
emissies en concentraties van PM10 en PM2,5,  het aannemelijk is dat als vanaf 2011 aan de 
grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook aan de norm voor PM2,5 wordt voldaan. 
Daarmee is de kans zeer klein dat de norm voor PM2,5 wordt overschreden op locaties waar 
de PM10-norm wordt gehaald. 
 
De grenswaarde voor PM2.5 is overigens niet van toepassing op het OWAB A28 (Wm, 
bijlage 2, paragraaf 3, voorschrift 4.4, 2e lid). 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
 

3. Geluidstoename optellen bij de plannen uit het verleden of in de toekomst. 

Geluid mag niet nog meer toenemen.   

Inspreker zegt dat een geluidstoename van 2 dB(A) door de plannen volgens de Wet 
geluidhinder wel is toegestaan, maar dat in het kader van goed ruimtelijk ordenen ook 
gekeken moet worden naar de huidige geluidsbelasting van de woningen in het 
plangebied. In veel gevallen is deze geluidsbelasting al hoog (vooral rond snelwegen), hier 
mag dan geen geluidstoename meer bij, ook al is de geluidstoename minder dan 2 dB(A). 
 
Inspreker meent dat de geluidstoename opgeteld moet worden bij die van andere plannen 
in het verleden of in de toekomst. Inspreker bedoelt vier maal een toename van 1, 5 dB(A) 
is een toename van 6 dB(A), wat een duidelijk hoorbare toename is. Inspreker vraagt de 
bewoners niet bloot te stellen aan steeds meer geluid, dat vaak al heel hoog is.  
De aanleg van meer asfalt is een reconstructie van de weg, dat volgens inspreker betekent 
dat een jaar voor de uitbreiding en 10 jaar na de uitbreiding de geluidstoename moet 
worden vergeleken. Deze toename zal dan moeten worden getoetst aan de Wet 
geluidhinder, aan de Wro en zal ook opgeteld moeten worden bij overige toenames tijdens 
die 11 jaar.  
 
Antwoord 
De woning van inspreker ligt buiten het onderzoeksgebied van het project A28 Utrecht-
Amersfoort. Het is dus niet mogelijk om de geluidbelastingen t.g.v. het project inzichtelijk 
te maken. 
 
Inspreker stelt dat de toename van de geluidbelasting t.g.v. dit project moet worden 
opgeteld bij de toenames van andere projecten. 
 
Dit is echter niet gebruikelijk en niet conform het wettelijk kader van de Wet geluidhinder. 
Voor projecten uit het verleden geldt dat er een procedure is gevolgd waarbij getoetst is 
aan de grenswaarden, die inmiddels is afgerond. 
 
Voor toekomstige projecten is op dit moment niet in te schatten wat daarmee gaat 
gebeuren en wat de effecten zullen zijn. 
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Conform de Wgh is daarom alleen een onderzoek gedaan naar de toenames van de 
geluidbelasting t.g.v. A28 en zijn maatregelen voorzien om die toenames (geheel) weg te 
nemen. In de nabijheid van het knooppunt Hoevelaken is er als gevolg van dit project 
vrijwel geen toename meer. 
 

 

4.   Geluidsschermen 

Inspreker vraagt de effecten van de geluidsschermen, die reeds aanwezig zijn en die 
geplaatst gaan worden, goed te onderzoeken. Inspreker heeft de ervaring dat rapportages 
niet overeenkomen met de werkelijkheid. Onderzoeksbureaus rekenen vaak met een 
gemiddelde geluidsabsorptie van de schermen voor alle verkeer, terwijl het geluid van 
vrachtauto’s, dat bovendien het meest gevaarlijk voor de gezondheid is, nauwelijks wordt 
geabsorbeerd door de schermen. Omdat inspreker in het gebied onderhand 
ervaringsdeskundige is, is hij bereid om dit mondeling toe te lichten. Er is bijvoorbeeld 
door de keuze van het scherm-materiaal van de geluidsschermen bij Vathorst een fout 
gemaakt, die inspreker niet herhaald wil zien. 
 
Antwoord 
Inspreker doelt waarschijnlijk op het geluidscherm langs de wijk Vathorst, waarbij 
inspreker heeft ervaren dat er meer reflectie van geluid is dan vantevoren was verwacht. 
In het project A28 worden andere types geluidschermen geplaatst dan bij Vathorst, die 
voldoen aan de eisen voor absorberende geluidschermen. 
 

5. Gezondheid 

Inspreker hoopt dat de luchtkwaliteit niet verslechtert en dat het geluid dat inspreker hoort 
niet toeneemt. Als door dit besluit de gezondheid van inspreker en de bewoners van het 
plangebied achteruit gaat door een verslechtering van de luchtkwaliteit en een toename 
van geluid, heeft inspreker bezwaar tegen dit besluit. 
 
Antwoord 

Binnen het (O)WAB vindt voor luchtkwaliteit alleen toetsing plaats aan de wettelijke eisen 
(met name de Europese grenswaarden voor de concentraties fijn stof en stikstofdioxide). 
Deze eisen dragen bij aan het beheersen van de gezondheidsrisico’s. Het voldoen aan de 
wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is een effectieve wijze om de gezondheid van 
mensen en de leefbaarheid van gebieden te beschermen. Bij het vaststellen van deze 
waarden zijn gezondheidsrisico’s al meegenomen, zodat effecten op de gezondheid 
hiermee in belangrijke mate worden voorkomen. 
 
In het MER A28 Luchtonderzoek is de luchtkwaliteit in de situatie met wegaanpassing 
vergeleken met de luchtkwaliteit in de situatie zonder wegaanpassing. Hieruit blijkt dat de 
totale uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide in het studiegebied toeneemt als gevolg van 
de wegaanpassing.  
 
Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt ook dat deze toename niet leidt tot een 
overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Daarnaast zal de 
luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter 
zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
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Zienswijze 284, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.  Beschikbare normkosten voor aantonen van geluidsmaatregelen 

Volgens inspreker ontbreekt er een inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidafscherming van de wijk Liendert Rustenburg te Amersfoort, cluster 28. Bij het 
beoordelen van de aanpassingsmaatregelen voor het reduceren van de toename in 
geluidsbelasting ten gevolge van de wegaanpassing zou steeds het totale pakket aan 
maatregelen beschouwd moeten worden ten opzichte van de situatie zonder maatregelen. 
Er geldt voor het totale pakket een budget en een bedrag aan normkosten. De normkosten 
voor maatregel 54 en 79 bedragen €3.012.994,- en het budget volgens regel 1 is al 
€8.099.634,- Zie hiervoor tabel 6.29 in OWAB/MER A28 Utrecht-Amersfoort Specifiek 
bijlagenrapport akoestisch onderzoek. Het totale pakket van maatregel 54 en 79 zou dan 
wel doelmatig zijn. Nu wordt het budget van maatregel 79 bepaald ten opzichte van het 
effect van maatregel 54 en 55 en 56, wat geen reële situatie is.  
 
Tevens is niet inzichtelijk of de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor de berekening van 
de geluidsbelasting in de projectsituatie gebaseerd zijn op werkelijke metingen of op 
berekeningen. In geval van berekeningen is niet na te gaan of hierin is uitgegaan van de 
gemiddelde landelijke toename van de verkeersintensiteit. Het knooppunt Hoevelaken is 
namelijk gestegen in de file top 50 ten opzichte van 2007. Dat betekent dat de 
verkeersintensiteit aldaar meer is toegenomen dan het landelijk gemiddelde.  
 
Antwoord 
Doelmatigheidsafweging 
Bij het onderzoek naar maatregelen om de toename van de geluidbelasting t.g.v. het 
project A28 Utrecht-Amersfoort weg te nemen zijn de volgende stappen doorlopen: 

• een onderzoek naar het toepassen van bronmaatregelen, te weten tweelaags 
ZOAB; 

• een onderzoek naar het plaatsen van schermen. 
 
Zoals inspreker terecht opmerkt zijn de opbrengsten van de bronmaatregel tweelaags 
ZOAB zoals genoemd in tabel 6.29 erg hoog: meer dan € 8 miljoen. 
Dit is het gevolg van het feit dat deze maatregel bij alle woningen waar sprake is van een 
overschrijding van de grenswaarden, de geluidbelasting met ca. 2 dB omlaag brengt. 
Tweelaags ZOAB is dus erg effectief, tegen geringe kosten. 
 
Bij de afweging of aanvullend geluidschermen doelmatig zijn wordt op twee manieren 
getoetst: 

• wordt met het totale maatregelenpakket, tweelaags ZOAB en het scherm, 
voldoende effect (tenminste 5 dB) bereikt bij de woningen.  

• wordt er ten opzichte van het voorgaande maatregelenpakket een extra reductie 
bereikt van 1 dB. 

 
Uit de afweging van maatregelvariant 55 blijkt dat het terugplaatsen van het scherm 
volgens het eerste criterium (regel 1) meer dan € 25 miljoen oplevert, in het tweede 
criterium (regel 2) meer dan € 13 miljoen. De te maken kosten voor deze variant zijn lager 
dan beide bedragen, zodat het doelmatig is het scherm terug te plaatsen. 
 
In de volgende stap wordt het effect van het (deels) verhogen van het geluidscherm ten 
opzichte van maatregelvariant 55 bepaald.  
De extra reducties leiden in beide gevallen in regel 1 tot voldoende budget, echter in regel 
2 is de meeropbrengst lager is dan de extra kosten die moeten worden gemaakt voor de 
maatregel: het ophogen van het scherm. 
Als gevolg daarvan is de verhoging in beide gevallen niet doelmatig beoordeeld. 
 
Het samenvoegen van budgetten uit verschillende maatregelen, zoals door inspreker is 
gedaan, is niet terecht en niet conform de methodiek zoals hierboven beschreven. 
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Berekeningen 
In het akoestisch onderzoek is in de inleiding van hoofdstuk 3 van het hoofdrapport 
aangegeven dat ‘het akoestisch onderzoek is uitgevoerd door middel van 
geluidsberekeningen’. In dit hoofdstuk is eveneens aangegeven waarom geluid wordt 
berekend en niet gemeten. 
 
De uitgangspunten voor de berekeningen zijn in hoofdstuk 3 van het Specifiek 
bijlagenrapport opgenomen. In paragraaf 3.3.1 zijn de verkeersintensiteiten opgenomen. 
Hierbij is geen gebruik gemaakt van een landelijke gemiddelden om de groei te bepalen, 
maar van modelstudies om de verkeersstromen in het onderzoeksgebied voor de toekomst 
in beeld te brengen. Hierbij zijn alle relevante, nu bekende toekomstige ontwikkelingen in 
het gebied meegenomen. 
 
 
2.   Werkzaamheden knooppunt Hoevelaken vanaf 2016 meegenomen bij de 

verwachte filedruk? 

Inspreker vindt onduidelijk wat het effect is van te verwachten toekomstige 
werkzaamheden aan knooppunt Hoevelaken (vanaf 2016) op het effect van het aanleggen 
van spitsstroken tussen Leusden en Hoevelaken op de te verwachten filedruk en of dit in 
de beschouwingen is meegenomen.  
 
Antwoord 

In het Wegaanpassingsbesluit wordt beschreven dat de spitsstroken (plusstroken) die 
worden aangelegd tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken, een tijdelijke oplossing vormen. 
De aanpassing van Knooppunt Hoevelaken beslaat namelijk niet alleen het Knooppunt zelf, 
maar ook het traject van de spitsstroken. Voorzien wordt dat het traject van de 
spitsstroken tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken verder verbreed zal worden als onderdeel 
van het project Knooppunt Hoevelaken. Op dit moment is echter nog niet precies bekend 
hoe het wegontwerp van Knooppunt Hoevelaken gaat worden.  
 

3.  Geen twee maal een hogere waarde geluid omdat de A28 en Knooppunt 

Hoevelaken als 2 losse projecten worden gezien 

Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk 
een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het leefmilieu van de 
hele wijk, dus ook op dat van inspreker en het gezin.  
 
In de projectsituatie is niet meegenomen dat in de nabije toekomst (vanaf 2016) het 
knooppunt Hoevelaken zal worden aangepast. Het argument hiervoor is dat over deze 
aanpassing nog geen zekerheid bestaat. Dit geldt echter ook voor bijvoorbeeld de reductie 
van 2 dB op de berekende geluidsbelasting in 2022 volgens artikel 110g van de Wet 
geluidhinder, welke wel wordt meegenomen. 
 
Inspreker verzoekt om bij een eventuele aanpassing van het knooppunt Hoevelaken in de 
toekomst als referentiewaarde voor de geluidsbelasting in de wijk Rustenburg niet het jaar 
voor uitvoering van de werkzaamheden aan te houden, maar het jaar 2010, namelijk het 
jaar voor uitvoering van de huidige wegaanpassing. De aanpassing van de A28 tussen 
Utrecht en Amersfoort is immers een maatregel voor de korte en middellange termijn die 
wordt uitgevoerd juist omdat de aanpassing van knooppunt Hoevelaken niet op kortere 
termijn te realiseren is. Beide projecten zijn niet los van elkaar te beschouwen. Bewoners 
langs de A28 bij Amersfoort zouden op onredelijke wijze 2 maal benadeeld worden als dit 
wel als 2 losse projecten wordt beschouwd. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
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Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 44 dB bedraagt.  
 
In het onderzoek voor het project A28 Utrecht-Amersfoort zijn de voorziene plannen voor 
het knooppunt Hoevelaken inderdaad niet meegenomen, zoals inspreker vermoedt. 
 
Aangezien voor nieuwe projecten inmiddels een ander wettelijk kader van toepassing is, de 
Wet milieubeheer, zal het project Hoevelaken op een andere manier getoetst worden.  
Na gereedkomen van de A28 zullen de geluidbelastingen die voor dat project gelden, op 
basis van de genomen maatregelen, de grenswaarde vormen voor het project Hoevelaken. 
Dit zijn de zgn. geluidproductieplafonds. 
 
In dat project moeten maatregelen getroffen worden om aan deze plafonds te kunnen 
voldoen. Hierbij wordt eveneens een doelmatigheidsafweging gehanteerd, waar echter ook 
uit kan blijken dat maatregelen niet doelmatig zijn. 
Voor de wijk Rustenburg is, vanwege de grote hoeveelheid woningen, echter te 
verwachten dat maatregelen om aan deze plafonds te voldoen doelmatig zullen zijn. Op 
die manier zal de geluidbelasting na het project Hoevelaken niet hoger zijn dan die na 
realisatie van het project A28 Utrecht-Amersfoort. 
 
 

4.  Geluidsniveau binnen: ramen van de huizen zijn niet altijd gesloten, reden is 

bouwjaar en ventilatiemogelijkheden 

Er wordt een grens van 33 of 43 dB gehanteerd voor het geluidsniveau ten gevolge van de 
A28 binnenshuis. Hierbij wordt echter uitgegaan van een situatie met gesloten ramen. 
Gezien het bouwjaar van de wijken Liendert en Rustenburg zijn bij de meeste woningen in 
de wijk geen ventilatievoorzieningen anders dan te openen ramen. Aangezien het geluid 
van de A28 continu aanhoudt, is het niet reëel te veronderstellen dat de ramen (eveneens 
continu) gesloten zullen zijn. Dit levert namelijk een verslechtering van het leefklimaat op.   
 
Antwoord 
Met betrekking tot het aspect geluid wordt opgemerkt dat voor de woningen het 
desbetreffende wettelijke kader uit de Wet geluidhinder wordt toegepast, waarbij 
inderdaad het bouwjaar van de woningen een rol kan spelen. Voor nadere informatie over 
het aspect geluid wordt verwezen naar het algemene gedeelte van deze Nota, hoofdstuk 4  
in de paragraaf geluid.    
 
 
5.  Verhogen geluidsscherm in Rustenburg 

Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van het 
geluidsscherm) zodat de woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB.  
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Er is op basis van de Wet geluidhinder geen aanleiding om de geluidbelastingen verder te 
verlagen tot 48 dB. 
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Zienswijze 285, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen       
 
 
1.  Geen afsluiting van de op- en afrit Hoevelaken (A1)  

Inspreker wijst op de leefbaarheid van inwoners Hooglanderveen. Dit dorp is al overspoeld 
door Vathorst en met de afsluiting van de op- en afritten bij Hoevelaken zal het dorp met 
nog meer sluipverkeer overspoeld worden hetgeen de leefbaarheid aanzienlijk vermindert. 
Er zijn (goedkopere) varianten voorhanden. Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat 
hij genoodzaakt zal zijn om achteraan de file aan te sluiten. Er zullen meer fijnstofdeeltjes 
op het dorp neerdalen en de geluidsoverlast neemt toe door meer sluipverkeer. 
Inspreker is van mening dat de op- en afritten open moeten blijven, dit om te voorkomen 
dat de doorgaande weg in het dorp vastloopt en alle uitvalswegen vol met files komen te 
staan. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 286, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen       
 
 
1.  Bereikbaarheid Hooglanderveen  

Inspreker wijst erop dat het dorp Hooglanderveen minder bereikbaar wordt. Rond het dorp 
gaat veel meer verkeer komen. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 287, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen       
 
 
1.  Bereikbaarheid Hooglanderveen  

Inspreker wijst erop dat het afsluiten van de afrit vanuit Amsterdam ervoor zal zorgen dat 
de automobilisten alternatieve routes gaan volgen. Dit zal betekenen dat grote aantallen 
auto’s door Hooglanderveen zullen rijden naar de Hanzetunnel. De Boulevard is hierop niet 
berekend en men komt door het dorp rijden. 
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat het chaos veroorzaakt in het dorp en 
omgeving. Hierdoor zullen de kinderen niet meer in staat zijn veilig door het dorp te 
fietsen door de grote aantallen auto’s die het dorp te verwerken krijgt. Nog maar niet te 
praten over het extra geluid en de uitlaatgassen. Inspreker verzoekt de auto’s op de 
rijkswegen te laten en niet de makkelijkste weg te kiezen. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 288, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen       
 
 
1.  Bereikbaarheid Hooglanderveen  

Inspreker wijst erop dat het belang van de bereikbaarheid van Hooglanderveen en 
Hoevelaken ontbreekt in het ontwerpbesluit. Verder de verkeersbelasting van de rondweg 
Vathorst. Ook de luchtkwaliteit en geluidsoverlast voor woongebieden grenzend aan de 
doorgaande wegen wordt gemist. 
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang door de kwaliteit van de lucht, dit in verband met 
het feit dat zijn zoon een longaandoening heeft. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 
Uit het MER luchtonderzoek blijkt dat de wegaanpassing niet zal leiden tot overschrijding 
van de grenswaarden voor de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in de delen van 
Hooglanderveen en Hoevelaken die binnen het studiegebied vallen. Daarnaast zal de 
luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter 
zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
Dit is in lijn met de resultaten van de monitoring van het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL). Het project A28 is opgenomen in dit NSL.  
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
Op basis van het Eemlandmodel is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van 
de effecten van het project op de luchtkwaliteit langs lokale wegen rond knooppunt 
Hoevelaken. Uit dit onderzoek blijkt dat de maximale toenames van de concentraties NO2 
en PM10 in 2020 niet groter zijn dan respectievelijk 0,5 en 0,2 microgram per m

3. De 
maximale concentraties voor NO2 en PM10 in de projectsituatie zijn lager dan de geldende 
normen. Een verdere toelichting op de resultaten van het onderzoek vindt u in paragraaf 
2.2.4 van het rapport Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken. 
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Zienswijze 289, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
Mede namens: 
Medezeggenschapsraad St. Josephschool       
 
 
1.  Tegen afsluiten afrit Hoevelaken (A1) vanuit Amsterdam. Gezondheidsschade 

kinderen basisschool St. Joseph, Hooglanderveen  

Inspreker geeft aan dat door het afsluiten van de afrit vele auto’s de alternatieve route 
kiezen, namelijk de boulevard langs Vathorst. Dit heeft ongewenste effecten aangezien de 
hoeveelheid auto’s nog meer de gezondheid van kinderen zal schaden, dit omdat er aan de 
boulevard vlak voor de Hanzetunnel een grote basisschool (de St. Josephschool) is 
gevestigd. Deze ligt binnen 50 meter van de boulevard en 250 meter van de rijksweg. 
Inspreker wordt geraakt in haar belang want nog meer verkeer nog dichter langs de school 
is vanuit gezondheidsoverweging onwenselijk.   
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 
Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt dat in de omgeving van de school, in de situatie 
met wegaanpassing, geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden voor fijn 
stof of stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de 
wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
Dit is in lijn met de resultaten van de monitoring van het Nationaal 
Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het project A28 is opgenomen in dit NSL.  
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
Op basis van het Eemlandmodel is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van 
de effecten van het project op de luchtkwaliteit langs lokale wegen rond knooppunt 
Hoevelaken. Uit dit onderzoek blijkt dat de maximale toenames van de concentraties NO2 
en PM10 in 2020 niet groter zijn dan respectievelijk 0,5 en 0,2 microgram per m

3. De 
maximale concentraties voor NO2 en PM10 in de projectsituatie zijn lager dan de geldende 
normen. Een verdere toelichting op de resultaten van het onderzoek vindt u in paragraaf 
2.2.4 van het rapport Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken. 
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Zienswijze 290, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen      
 
 
1.  Tegen afsluiten afrit Hoevelaken (A1) vanuit Amsterdam.   

Inspreker geeft aan dat in het ontwerpbesluit het belang ontbreekt van het onderliggend 
wegennet en verplaatsing van verkeersstromen. Door deze afsluiting moeten mensen meer 
kilometers maken en gaan omliggende gebieden/dorpen veel meer verkeersdrukte krijgen. 
Deze omliggende gebieden zijn hier niet op berekend.  
Inspreker wordt geraakt in haar belang omdat door de afsluiting er veel meer verkeer door 
Hooglanderveen zal komen rijden. Door de komst van Vathorst is het verkeer ernstig 
toegenomen, en deze afsluiting zal voor nog meer verkeersbewegingen zorgen. Alles 
rondom Hooglanderveen zal komen vast te staan en zal het woongenot aantasten. Het is 
van belang voor omliggende gebieden om de afrit open te laten.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 291, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen      
 
 
1.  Tegen afsluiten afrit Hoevelaken (A1).   

Inspreker meent dat het onderliggende wegennet te zeer wordt belast als gevolg van het 
ontwerpbesluit en dat de bereikbaarheid van Hoevelaken, Hooglander-veen en Vathorst te 
zeer vermindert. 
 
Inspreker woont in Hooglanderveen en wordt direct geraakt in zijn/haar belang door zowel 
verminderde bereikbaarheid, de gevolgen van extra belasting van het onderliggend 
wegennet, verminderde beeldkwaliteit van het landschap, lawaai, fijnstof en overige 
milieuaspecten.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 
Uit het MER luchtonderzoek blijkt dat de wegaanpassing niet zal leiden tot overschrijding 
van de grenswaarden voor de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in de delen van 
Hoevelaken, Hooglanderveen en Vathorst die binnen het studiegebied vallen. Daarnaast zal 
de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting 
beter zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
 
Dit is in lijn met de resultaten van de monitoring van het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL). Het project A28 is opgenomen in dit NSL. Een verdere 
toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van Antwoord in 
hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
Op basis van het Eemlandmodel is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van 
de effecten van het project op de luchtkwaliteit langs lokale wegen rond knooppunt 
Hoevelaken. Uit dit onderzoek blijkt dat de maximale toenames van de concentraties NO2 
en PM10 in 2020 niet groter zijn dan respectievelijk 0,5 en 0,2 microgram per m

3. De 
maximale concentraties voor NO2 en PM10 in de projectsituatie zijn lager dan de geldende 
normen. Een verdere toelichting op de resultaten van het onderzoek vindt u in paragraaf 
2.2.4 van het rapport Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken. 
 
2.  Communicatie 

Inspreker stelt dat communicatie veel beter en directer moet met de bewoners en 
bedrijven in de omgeving. Nu is het via krantenartikelen welke niet door RWS/de overheid 
zijn geïnitieerd. Inspreker wordt graag rechtstreeks geinformeerd en vraagt erom dat 
direct informatiemateriaal wordt verspreid. Communicatie via media e.d. is onvoldoende 
aangezien niet zeker is dat alle betrokkenen hier ook kennis van nemen. Inspreker wil dat 
er rechtstreeks wordt gecommuniceerd met betrokkenen, inclusief plaatjes en positieve en 
negatieve consequenties toegelicht.  
 
Antwoord  
Als minister van IenM onderschrijf ik het door u voorgestelde middel van directe 
communicatie, naast een aantal andere. Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende 
hinder zal ondervinden van werkzaamheden aan de A28, dan wordt u hier als direct 
omwonende over geïnformeerd per brief. Over afsluitingen wordt u van tevoren 
geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de A28.  
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
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Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 292, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort      
 
 
1.  Bovenop knooppunt Hoevelaken en veel lawaaioverlast en fijnstof .  

Inspreker geeft aan dat de belangen van omwonenden over het hoofd worden gezien. 
Milieunormen worden opgerekt om de uitbreiding tegen minimale kosten mogelijk te 
maken. Inspreker wordt geraakt in zijn belang want hij woont bijna bovenop knooppunt 
Hoevelaken en heeft veel overlast van verkeerslawaai en fijn stof. Volgens inspreker gaat 
dat nog veel erger worden.  
Inspreker is tegen de uitvoering van deze plannen, als er niet ook verbetering voor de 
omwonenden plaatsvindt. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 47 dB bedraagt 
 
Fijn stof 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit is 
een effectieve wijze om de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van gebieden te 
beschermen. Bij het vaststellen van deze waarden zijn gezondheidsrisico’s al 
meegenomen, zodat effecten op de gezondheid hiermee in belangrijke mate worden 
voorkomen.   
 
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of 
reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL 
(aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 293, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen     
 
 
1.  Herziening van het ontwerpbesluit A28.  

Inspreker geeft aan dat door het ontwerpbesluit op deze manier geen recht wordt gedaan 
aan de burger. Volgens hem zijn bij het ontwerpbesluit fundamentele belangen als 
verkeersveiligheid, milieu en overbelasting van het onderliggend wegennet over het hoofd 
gezien. Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat door de uitvoering van dit 
ontwerpbesluit de leefbaarheid van zijn huidige woonomgeving substantieel verslechtert. 
Inspreker vindt dat herziening van het ontwerpbesluit A28 Utrecht-Amersfoort dringend 
noodzakelijk is omdat fundamentele aspecten ontbreken. 
 
Antwoord 

Inspreker merkt in algemene zin op dat er belangen als verkeersveiligheid, milieu en 
overbelasting over het hoofd zijn gezien. Helaas specificeert inspreker niet wat er van de 
door hem opgesomde aspecten niet voldoende aan onderzocht zou zijn in het ontwerp-
besluit. Het opstellen van het ontwerpbesluit, en daarna het definitieve 
wegaanpassingsbesluit, is omgeven door een complex proces waarin uiteenlopende 
belangen moeten worden afgewogen. Bij de besluitvorming over onder meer 
verkeersveiligheid, milieu en gebruik van het wegennet wordt door de minister gewerkt 
binnen de  daarvoor opgestelde wettelijke kaders en regelgeving. 
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Zienswijze 294, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
       
 
1.  Geen afsluiting van de op- en afrit Hoevelaken (A1). 
Inspreker is van mening dat het bij het dubbel uitvoeren van de bocht A28 Zuid-A1 Oost 
het uitvoegende verkeer van de A1 parallelbaan komend uit de richting Amsterdam 
richting afslag Hoevelaken slechts 2 en niet 3 rijstroken zou moeten oversteken. Inspreker 
is het wel eens met de constatering dat dit wenselijk is, maar draagt een alternatief aan.  
 
Door het afsluiten van afrit Hoevelaken zal het verkeer komend van de A1 vanuit richting 
Amsterdam met bestemming Hoevelaken gebruik gaan maken van afrit Amersfoort Noord 
en de rondweg Vathorst. Dit sluipverkeer zal leiden tot zwaardere filevorming op die lokale 
weg dan nu al het geval is en dus ook tot meer geluidsoverlast en fijn stof. Daar is die 
rondweg niet voor uitgerust. 
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang want hij woont in Hooglanderveen aan de rondweg 
Vathorst (Boerderijenboulevard). Het te verwachten sluipverkeer zal leiden tot 
opstoppingen (vertragingen). Dit heeft een ongunstig effect op locaal verkeer in de wijk en 
de bereikbaarheid en reistijden. De wijk Vathorst is nog niet half af en nu is al sprake van 
filevorming op de rondweg ’s ochtends door sluipverkeer vanaf de A28 uit richting Zwolle 
en ’s avonds door bestemmingsverkeer van de wijk zelf. De capaciteit van de rondweg is 
nu al ontoereikend voor de wijk zelf. Daarnaast leidt dit nieuwe sluipverkeer tot een 
zwaardere fijn stof uitstoot en geluidsoverlast. Inspreker is belanghebbend omdat hij zelf 
de afrit Hoevelaken gebruikt als hij uit Utrecht en Amsterdam komt (zijn vaste 
werkplaatsen) op weg naar huis. 
 

2.  Verkeer in de bocht van 2 naar 1 baan leiden in verbindingsboog A28-A1  

Inspreker is het eens met de verbreding van de A28, met uitzondering van de afslag A28 
vanuit Utrecht naar A1 richting Apeldoorn. Deze bocht zou volgens hem over de hele 
lengte gebruikt moeten worden om verkeer in de bocht van 2 naar 1 baan te leiden om 
filevorming op de doorgaande A28 richting Zwolle en Amsterdam te voorkomen. En ook 
ervoor te zorgen dat op het moment van aansluiten op de parallelbaan A1 richting 
Apeldoorn de huidige situatie gehandhaafd kan worden, namelijk 1 baan uit de bocht komt 
bij de doorgaande parallelbanen. Op die manier kan afslag Hoevelaken gewoon 
gehandhaafd blijven omdat uitvoegend verkeer maar 1 baan hoeft te kruisen. Inspreker 
stelt dat de bocht lang genoeg is om verkeer van 2 naar 1 baan terug te leiden, zeker 
gelet op het feit dat daar nu geen files staan. Ook leidt het uitvoegen van de A1 
parallelbaan naar afslag Hoevelaken (komend uit Amsterdam) tot nog toe niet tot 
gevaarlijke situaties.   
 
Antwoord op punt 1 en 2 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 295, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
       
 
1.  Geen afsluiting van de op- en afrit Hoevelaken (A1). 
Inspreker vindt dat aandacht ontbreekt voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van 
Hooglanderveen/Vathorst met de oplossing die Rijkswaterstaat verkiest. Als bewoner is het 
straks rond spitstijden niet meer goed mogelijk om eigen huis en haard te 
verlaten/bereiken. Met 3 opgroeiende kinderen is ook het fijn stof een hinderlijke 
probleem. Meer opstoppingen in het verkeer als gevolg van de afsluiting van afslag 
Hoevelaken betekent meer file op het knooppunt. Dit resulteert wellicht in minder 
geluidhinder (stilstaande auto’s), maar ook in veel meer vervuiling. De doorstroming van 
het verkeer mag mede daarom niet gehinderd worden.  
Inspreker vindt dat de belangenorganisaties, Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 
samen met de Belangenvereniging Hooglanderveen, goede alternatieven geven welke deze 
problemen opheffen. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 296, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van de 
standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.    

 

 
1.  Woongenot Rustenburg neemt af door wegverbreding  

Inspreker woont reeds 25 jaar in Rustenburg en heeft aanzienlijk veel geluidsoverlast 
vanaf de A28 en de Hogeweg. De gemeente Amersfoort houdt al jaren geen rekening meer 
met bewoners van de wijk Rustenburg. Nu gaat ook Rijkswaterstaat plannen doorvoeren 
waardoor het woongenot nog meer afneemt. 
 
Antwoord 

Inspreker laat zich in algemene zin uit dat het woongenot afneemt. De minister kent bij de 
uitvoering van de A28-plannen een hoge waarde toe aan het voorkomen van negatieve 
effecten van de wegaanpassing op de omgeving.    
 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg, geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk negatief wordt 
beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor de waarde van de woningen waarvoorde minister 
een ontheffing wil aanvragen, maar dus ook in direct voor de overige woningen.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 52 dB bedraagt.  
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord  
Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan.  
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 297, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
       
 
1.  Geen afsluiting van de op- en afrit Hoevelaken (A1). 
Inspreker stelt dat de doorstroming zeker niet zal verbeteren, omdat het probleem alleen 
maar verlegd wordt. Wanneer Hoevelaken dicht gaat, komt de ophoping een afslag verder. 
Het invoegen van verkeer bij Amersfoort Noord of afslag Vathorst zal ook daar voor 
dezelfde problemen zorgen. Wanneer men zorgt dat de spitsstrook van Barneveld naar 
Amsterdam wel open kan, zal er al enorm veel overlast verdwijnen. 
 
Er gaat veel verkeer,waaronder ook vrachtverkeer, komen op de Hanzeboulevard, wanneer 
de afritten worden afgesloten. Door de kleine rotondes en drempels zullen deze in no time 
verzakken en scheef komen te liggen. 
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat er files zullen ontstaan voor zijn deur, 
waardoor de route uit de wijk Vathorst en dorp Hooglanderveen dicht komt te staan. Dit 
gaat voor veel verkeersoverlast zorgen voor iedereen in de wijk Vathorst en dorp 
Hooglanderveen. 
 
De hele opzet van de wijk Vathorst (autoluw) wordt hiermee te niet gedaan. De ring van 
Vathorst zal drukker worden dan de ring in Amersfoort centrum. Het gaat nog lastig 
worden om alle woningen die nu in aanbouw zijn te verkopen. Er komen nog ruim 1500 
woningen bij, die zeker niet meer verkoopbaar zijn. De waarde van de huizen aan de 
Hanzeboulevard zullen na het realiseren van dit plan niet meer opbrengen dan wat men 
ervoor betaald heeft. Dat is wel erg zuur, aangezien de woningen nog maar anderhalf jaar 
bestaan. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
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Zienswijze 298, ingediend door: 

 
 
VNO NCW Midden en MKB Midden Nederland 
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 41  
7301 GL  Apeldoorn 
 
 
1. Behoud van de Aansluiting Hoevelaken op de A1. Beslissing over Aansluiting 

Hoevelaken in de planstudie Knooppunt Hoevelaken. Argumenten voor bijstellen 

beslissing in OWAB A28. 

Insprekers, VNO NCW Midden en MKB Midden Nederland, merken op dat in het ontwerp-
wegaanpassingsbesluit een betere doorstroming op de A28 centraal staat. De voorgestelde 
maatregelen hebben betrekking op het verbreden van de A28 tussen het knooppunt 
Rijnsweerd bij Utrecht en het knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort. Een betere 
doorstroming garandeert ook een betere bereikbaarheid voor het omliggende aanwezige 
bedrijfsleven op verschillende werklocaties.  
 

Een van de voorstellen behelst voor het knooppunt Hoevelaken ondermeer een tweebaans 
afrit van Utrecht naar Apeldoorn (reguliere strook plus spitsstrook). RWS stelt voor de afrit 
af te sluiten met het oog op onveilige verkeerssituaties, aangezien het verkeer uit 
Amsterdam dan twee banen over een korte afstand zou moeten kruisen om de afrit 
Hoevelaken te nemen. De direct betrokkenen bevinden zich in bedrijvenpark De Wieken-
Vinkenhoef, Hoevelaken en Leusden Noord. Men zal gebruik moeten maken van het 
onderliggend wegennet om bij de snelweg te komen. Dit onderliggend wegennet heeft niet 
de capaciteit, noch zijn hier plannen voor. Het onderliggend wegennet wat nu al vaststaat, 
zal nog meer vast komen te staan, waardoor de regio nog verder vastloopt. 
 
Dit voorstel staat volgens inspreker haaks op de doelstellingen van RWS gericht op het 
bevorderen van de doorstroming en bewaken van de verkeersveiligheid en heeft 
verregaande gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio, het vestigings-klimaat en de 
leefbaarheid.  
 
Centraal staat het absolute behoud van de afrit Hoevelaken enerzijds en anderzijds de 
beslissing ten aanzien van het definitieve behoud van de belangrijkste op- en afritten bij 
Hoevelaken onderdeel laten zijn van de besluitvorming over het project knooppunt 
Hoevelaken en in het bijzonder te betrekken bij de vastgestelde voorkeursvariant. Voor 
deze zienswijze dragen insprekers de volgende argumenten aan:  
 
Inbreuk op economische vitaliteit, vestigingsklimaat en leefbaarheid 
Een afsluiting van de afrit Hoevelaken zal afbreuk doen aan de doelstellingen ten aanzien 
van bereikbaarheid en leefbaarheid en onvermijdelijk leiden tot afwenteling van 
(sluip)verkeer op het lokale en regionale wegennet met als gevolg economische schade 
voor het gevestigde bedrijfsleven in termen van extra voertuigminuten en een algemene 
verslechterde bereikbaarheid. 
 
Het vestigingsklimaat van de omliggende werklocaties, zoals Bedrijventerrein de Hoef en 
Vathorst Zuid komt hiermee onder druk te staan. De aantrekkelijkheid voor vestiging van 
bedrijven op de ontwikkellocatie Bedrijventerrein de Wieken-Vinkenhoef komt in het 
geding. De afwenteling op het lokale en regionale wegennet zal bovendien leiden tot 
inbreuk op de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid, temeer omdat de 
lokale infrastructuur niet of onvoldoende voorziet in deze extra voertuigbewegingen. In het 
bijzonder zal verkeer uit de richting Amsterdam of van de Hogeweg afslag op de A28 
gebruik moeten maken en met een beperkte doorstroming worden geconfronteerd. Een 
ander alternatief voor het verkeer is de A1 afslag Amersfoort-Noord te nemen en via de 
Vathorst rondweg en de nieuwe Hanzetunnel naar Hoevelaken te rijden. De 
verkeersveiligheid zal hiermee op het lokale en regionale wegennet in het geding komen 
door een menging met langzaam verkeer en een sterkere confrontatie met 
veiligheidsgevoelige lokale knooppunten, zoals spoorwegovergangen.  
 
Noodzaak van de afsluiting is onvoldoende aangetoond 
Er is geen duidelijke onderbouwing geboden van de noodzaak om op basis van het huidige 
verkeersaanbod voor een tweebaans uitvoering van de verbindings-boog A28 Zuid te 
kiezen voor het verkeer uit de richting Utrecht naar A1 Oost voor het verkeer richting 
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Apeldoorn. Zonder duidelijke onderbouwing is een expliciete afweging op basis van 
verkeersveiligheid op het hoofdwegennetwerk en dientengevolge een voorgestelde 
afsluiting van de afrit Hoevelaken onvolledig en onzorgvuldig. Er zijn momenteel geen 
knelpunten bekend op de verbindingsboog. Insprekers stellen voor op basis van een 
nadere onderbouwing te kiezen voor een variant waarbij de twee rijstroken worden 
samengevoegd, voordat deze worden ingevoegd op de A1. Kortom, verleg het weefpunt, 
waardoor een sluiting van de afrit kan worden voorkomen.  
 
Integrale effectmeting ontbreekt 
Het effect van het opheffen van de afrit Hoevelaken is onvoldoende onderzocht. Door de 
afsluiting zal het verkeer gebruik moeten maken van het onderliggend wegennet en 
andere afritten om de bestemmingen te kunnen bereiken. Uit het OWAB blijkt niet wat de 
gevolgen zijn voor het onderliggende wegennet en hoe deze kunnen worden opgelost. 
Hoewel het argument van verkeersveiligheid op het snelwegennetwerk niet ter discussie 
staat, is geen inzicht geboden in de effecten voor de doorstroming, de bereikbaarheid, de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de nabijgelegen gebieden. De afweging is 
daarmee eenzijdig, incompleet en onvoldoende integraal. 
 
Mogelijke inconsistentie met planstudie Knooppunt Hoevelaken 
Bij het voorstel van de afsluiting is nog geen rekening gehouden met de planstudie 
Knooppunt Hoevelaken. Het verdient de voorkeur een dergelijke afweging met impact voor 
het gehele knooppunt onder te brengen in de planstudie Knooppunt Hoevelaken en niet 
eenzijdig te betrekken in de planstudie A28, opdat onderbouwde, toekomstgerichte en 
financieel verstandige keuze kan worden gemaakt. 
 
Onvoldoende oog voor provinciale, regionale en lokale belangen 
Door eenzijdig te stellen dat door de keuze voor een verbindingsboog met twee rijstroken 
er een verkeersonveilige situatie ontstaat voor het knooppunt, gaat volgens inspreker 
voorbij aan lokale, regionale en provinciale belangen die samenhangen met de gevolgen 
van dit besluit. Zorgvuldige besluitvorming kan alleen worden gerealiseerd als de gevolgen 
van het besluit voldoende bekend (effectmeting) als gewogen zijn (belangenafweging). 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit belangenorganisaties, de inwoners van Hoevelaken en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 

 

2   Bedrijfsleven betrekken bij alternatieve oplossingen. Doorstroming van het 

brede vrachtverkeer. 

Insprekers vragen voor mogelijke alternatieve oplossingen, naast een integrale afweging, 
ook het bedrijfsleven te betrekken om te komen tot slimme en mogelijk ook goedkopere 
oplossingen. Insprekers vragen te zorgen dat gedurende de werkzaamheden aan het tracé 
de bereikbaarheid van de omliggende werklocaties wordt gegarandeerd. Ook is aandacht 
gewenst voor de doorstroming op de A28. Inspreker heeft sterke bedenkingen of de 
verenging tot vier smalle banen zich verhoudt met het brede vrachtverkeer. Ze geeft de 
suggestie te bezien of er alternatieve routes zijn om de doorstroming beter te borgen. 
Insprekers verwachten dat het bedrijfsleven en het bestemmingsverkeer een zorgvuldige 
en tijdige informatievoorziening wordt geboden. 
 
Antwoord 

Gedurende de werkzaamheden aan de A28 blijft de weg incl toe- en afritten zo veel 
mogelijk bereikbaar. Uitzonderingen zullen met name in enkele nachten en weekenden 
plaatsvinden. Wanneer een afsluiting van een toe- of afrit of van de A28 noodzakelijk is, 
wordt dit tijdig afgestemd met regionale partners. Omwonenden en bedrijven worden 
vooraf geïnformeerd over de afsluitingen en de omleidingsroutes. De rijstroken die 
gehanteerd worden op de A28 tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voldoen ten 
alle tijden aan de minimale afmetingen zoals die in de CROW richtlijn ‘Werk in Uitvoering 
96a’ is vastgesteld. De rijstroken zullen voldoende breed zijn, ook voor vrachtverkeer, om 
veilig te kunnen rijden. 
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3   In de oplossing rekening houden met onderliggend wegennet 

Inspreker geeft voorkeur aan een definitieve, zorgvuldig en integraal afgewogen 
maatregelpakket, waarbij in de beslissingen, die worden voorgestaan voor het Knooppunt 
Hoevelaken en het verbonden snelwegennetwerk, ook expliciet rekening wordt gehouden 
met de effecten en eventuele oplossingen voor het onderliggend wegennet. De afsluiting 
van de afrit Hoevelaken in het kader van het onderhavige besluit wijzen insprekers af! 
 
Antwoord  

Voor het antwoord op dit punt verwijs ik u naar de beantwoording onder deelvraag 1.  
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Zienswijze 299, ingediend door:                               

 
 
Stichting Het Utrechts Landschap 
Postbus 121 
3730 AC  De Bilt 
       
 
1.  Landschapsplan A28 
Stichting Het Utrechts Landschap geeft aan dat het Landschapsplan bij het OWAB A28 een 
goed beeld geeft van de landschappelijke verscheidenheid langs de A28 en de wijze 
waarop daarmee rekening gehouden kan worden. Hun opmerking betreft het deelgebied 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Openheid van de schootsvelden is daar een belangrijk 
aspect. Zichtbaarheid van de forten is dat overigens historisch gezien niet. Vanuit andere 
invalshoeken is het juist wel weer wenselijk om beplanting langs de snelweg te hebben. 
Ecologisch (verbinding tussen landgoed Oostbroek en Sandwijck) en zeker vanuit beleving 
vanaf “de andere kant”: wandelaars en fietsers in het buitengebied ten noorden van de 
snelweg. Dat speelt o.a. op Landgoed Sandwijck, waar veel wordt gewandeld en het erg 
scheelt in de (visuele) beleving dat de snelweg niet zichtbaar is. Hoe wordt met dergelijke 
afwegingen omgegaan? 
 
Antwoord 
Allereerst bedankt voor het compliment. Bij het opstellen van het landschapsplan is 
gesproken met het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en andere 
omgevingspartijen. Voor wat betreft de Nieuwe Hollandse Waterlinie kwam daar naar 
voren dat er geen belangrijke aanpassingen aan de inrichting van de bermen van de weg 
gewenst werden. De weg ligt op genoemd traject in een open gebied. Het landschapsplan 
benadrukt dit door enerzijds de bermen onbeplant te laten en anderzijds om een 
belangrijke zichtrelatie tussen de landgoederen Oostbroek en Vollenhoven te versterken.  
 
2   Verdragend geluid bij luifel Zeist 

Om de toenemende geluidbelasting tegen te gaan wordt op een aantal locaties 
maatregelen getroffen en er wordt dubbellaags ZOAB aangebracht. Vaak draagt geluid 
echter ver en hebben maatregelen die op de ene plek een verlichting betekenen juist weer 
een toenemend effect elders. Is bijvoorbeeld bij de luifel Zeist daar naar gekeken? 
 
Antwoord 

Conform het wettelijk kader is voor het akoestisch onderzoek voor de A28 gekeken naar 
de effecten van het project op de geluidbelastingen binnen de geluidzone. Deze bedraagt 
600 meter, gerekend vanaf de kant van de weg. Er is dus geen onderzoek uitgevoerd naar 
effecten buiten deze zone. 
 
Uit berekeningen blijkt dat de extra reflecties als gevolg van de voorziene ophoging van de 
luifel tot vrijwel geen toenames leidt op de geluidbelasting in het gebied van de geluidzone 
tegenover de luifel. De verwachting is dat daarbuiten ook nauwelijks effecten daarvan te 
verwachten zijn. 
 

 

3.  Wildviaduct bij landgoed Oostbroek   

Het inrichtingsvoorstel voor het wildviaduct bij landgoed Oostbroek roept bij inspreker een 
aantal vragen op. Bijvoorbeeld: is het wenselijk om een poel aan de zuidzijde te maken 
(stepping stone kamsalamander) en aan de noordzijde een deel van het droge talud in 
stand houden als potentiële locatie voor een dassenburcht. Eerder is ook gesproken over 
plaatsing van dassenrasters. Het plaatsen van schermen op het viaduct om lichtinval, 
waarneming van beweging en geluid te verminderen zal het functioneren van de 
wildpassage zeker ten goede komen. Omdat deze vragen ook bij andere betrokkenen 
leven en het beste met een veldbezoek te beantwoorden zijn, wil inspreker voorstellen om 
de besluitvorming hierover op deze wijze te laten plaatsvinden.  
 
Antwoord 

Naar aanleiding van zienswijzen op het OWAB zijn gesprekken met omgevingspartijen 
(Stichting Utrechts Landschap, gemeente De Bilt en afvaardiging vanuit milieu- en 
natuurvereniging rondom Zeist-West) gevoerd over de inrichting van de directe omgeving 
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van kunstwerk De Hoek. Resultaat van deze overleggen is dat de inrichting van dit gebied 
geschikt blijft en geschikter gemaakt wordt voor de das. 
In de gesprekken is ook noodzaak van het plaatsen van extra dassenrasters en het 
verplaatsen van rasters besproken. Vanwege de groei van de dassenpopulatie in de 
nabijheid van de A28, is er een nieuwe mitigerende maatregel opgenomen om de kans op 
verkeersslachtoffers onder de das te verkleinen. Het betreft het plaatsen van een 
dassenraster tussen het fietsviaduct (km 2,72) en kunstwerk De Hoek (km 3,68) aan de 
noordzijde van de A28 in gemeente De Bilt. 
 
Daarnaast is gesproken over het raster dat staat tussen kunstwerk De Hoek en de 
Utrechtseweg. Rijkswaterstaat erkent en herkent het probleem dat het huidige raster niet 
op de meest optimale plek staan. Echter het probleem is niet ontstaan als gevolg van dit 
Wegaanpassingsbesluit. Rijkswaterstaat zal het raster langs de Utrechtseweg repareren 
waardoor er geen dieren meer tussen de A28 en het raster op het landgoed Vollenhoven 
meer kunnen komen. En het raster ter hoogte van het kunstwerk de Hoek wordt verplaatst 
waardoor een logische route ontstaat tussen het kunstwerk en de oversteekplaats in de 
bermsloot. Daarnaast is afgesproken met de omgevingspartijen dat wordt onderzocht of 
buiten dit besluit om alsnog voldaan kan worden aan deze zienswijze. Besluit hierover is 
nog niet bekend. 
 
De geluidbelasting ter hoogte van het wildviaduct neemt af in de projectsituatie in 2023 
ten opzichte van de autonome situatie in datzelfde jaar. Dit gebeurt als gevolg van het 
aanbrengen van dubbellaags ZOAB ter hoogte van het kunstwerk. Aanvullende 
maatregelen zijn derhalve niet nodig. 
 
In de winter van 2010-2011 is de verlichting vervangen. De nieuwe armaturen kunnen het 
licht beter richten; hierdoor zal de hoeveelheid licht in de bermen afnemen en daarnaast is 
het zogenaamde dynamische verlichting. Dynamische verlichting betekent dat ’s nachts de 
verlichting uitgeschakeld is, behoudens bijzondere omstandigheden. Zo brandt de 
verlichting bij calamiteiten, werkzaamheden aan de weg en slecht zicht als gevolg van 
klimatologische omstandigheden. Tijdens de aanlegperiode brandde de verlichting langer 
en vaker. Dit is wat u op het moment van uw zienswijze (2011) heeft waargenomen. Na 
uitvoering van de werkzaamheden voor de verbreding van de A28 zal het dynamische 
regime van de verlichting ingaan. De verlichtingssituatie in de omgeving zal daardoor 
verbeteren ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Tevens is besloten in verband met 
kunstwerk De Hoek om één mast niet te plaatsen. Hierdoor wordt op deze locatie 
afgeweken van een bepaalde verlichtingsklasse-eis; dit om de uitstraling nog meer te 
beperken.  
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Zienswijze 300, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Waardedaling woning 

Inspreker tekent bezwaar aan tegen het voorgenomen afsluiten van de A1 afrit voor 
verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals wordt voorgesteld in het OWAB. Inspreker 
is bezitter van een koopwoning en is in Hooglanderveen blijven wonen vanwege (mede) de 
goede bereikbaarheid. Dit ondanks een wat hogere aanschafprijs van de woning in relatie 
tot andere potentiële vestigingsplaatsen. 
Daarbij is het huis al in waarde gedaald vanwege veranderingen in het bestemmingsplan, 
waardoor het uitzicht op de weilanden en al het groen enorm is veranderd. Woningbouw in 
en sluipverkeer door de straat maakt dat de rustige dorpse omgeving is veranderd in een 
dichtbebouwde wijk met constante files voor de deur. 
 
Antwoord  

Inspreker wijst in haar reactie op waardedaling van haar woning gezien het feit dat de 
dorpse omgeving en het groen is al gewijzigd als gevolg van het bestemmingsplan. 
Gedoeld wordt op het bestemmingsplan dat de woningbouw voor Vathorst mogelijk heeft 
gemaakt. Dit is een separate ruimtelijke procedure geweest en staat los van de procedure 
voor de wegverbreding van de A28. 
 
 

2.  Belang van bewoners bij aansluiting op hoofdwegennet Hoevelaken 

Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer vanuit richting Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van het dorp aanzienlijk verslechteren omdat verkeer naar Hoevelaken 
gebruik gaat maken van de lokale wegen door de woonomgeving. Deze wegen zijn daar 
niet op toegerust en zullen door dit verkeer nog meer verstopt raken dan nu al het geval 
is. Bewoners van de wijk Vathorst staan nu al in de file op de rondweg om tijdens de spits 
de eigen wijk in en uit te komen. Al dit verkeer rijdt rond Hooglanderveen, met alle 
overlast van dien. 
 
Bovendien zullen door het extra verkeer de inwoners van Hooglanderveen met meer 
lawaai en luchtvervuiling worden geconfronteerd waarover inspreker in het OWAB geen 
enkele onderbouwing kan terugvinden. Inspreker kijkt vanuit haar huis op het viaduct en 
dus ook op de boulevard, daar staat geen geluidswal. Het uitzicht op de boulevard zal nog 
drukker worden als al deze plannen doorgaan, met nog meer gevolgen voor de gezondheid 
en woongenot. 
 
Zienswijze 300 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen 
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 301, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.  Openhouden van de afslag Hoevelaken 

Inspreker geeft aan dat het van groot belang is voor het dorp Hooglanderveen dat ook de 
afslag Hoevelaken in de toekomst wordt behouden. De ontsluiting van het dorp is met de 
komst van Vathorst al aanzienlijk slechter geworden. Aangezien dit het begin is van een 
groter plan maakt inspreker zich zorgen. Inspreker wordt geraakt in haar belang qua 
ontsluiting van en naar het dorp. 
  
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 302, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van zijn/haar woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is 
het woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan 
de bron te treffen. Zeker nu blijkt dat de geluidswaarden waarmee inspreker wordt 
geconfronteerd een verdubbeling van de waarden betekent waarmee ze nu te maken 
hebben. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
 
2.  Verhogen van de geluidwaarde 

Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat uit het geluidsonderzoek blijkt dat in 
enkele gevallen voor de woning ontheffing voor een hogere geluidswaarde wordt 
aangevraagd dan is toegestaan. Hiermee wordt het woonklimaat aantoonbaar verslechtert.  
 
Inspreker geeft aan dat het hier niet een tijdelijke ontheffing betreft maar een definitieve. 
Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding wordt uitgegaan van deze hogere 
geluidsbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat de minister opnieuw ontheffing vraagt bij 
de in haar ogen geringe toename of te hoge kosten. Hiermee worden de belangen 
vanwege een bezuinigingsmaatregel ernstig geschaad. De huidige regelgeving spreekt 
over een maximumwaarde van 48 decibel. 
 
Indien blijkt dat bij de woning de maximumwaarden niet worden overschreden, dan nog 
wordt inspreker geraakt in zijn/haar belang. Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang 
omdat bij 15% van de woningen in de wijk een hogere geluidswaarde wordt vastgesteld en 
dit is van invloed op het leefmilieu van de wijk, dus ook die van inspreker. Ook wordt 
inspreker door het wegvallen van de verhoging van de geluidsmuur geconfronteerd met 
een verdubbeling van de geluidswaarden. 
 
Antwoord 
Zie antwoord onder 1. 
 
 
3.   Gebrekkige voorlichting over de geluidsmaatregelen 

Inspreker meent dat de minister ernstig tekort geschoten is in de voorlichtingsplicht. 
Inspreker stelt dat hij/zij door geen enkel bestuursorgaan is ingelicht over de wijziging van 
de plannen over de verbreding van de A28. Alle door de inspreker ontvangen informatie 
sprak over tweelaags ZOAB en een verhoging van de geluidsmuur. Naast het feit dat het 
schrappen van de geluidsmuur het door de minister gewekte vertrouwen dat de 
geluidsoverlast niet of nauwelijks zou toenemen ernstig wordt geschaad, is deze werkwijze 
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verre van onschuldig. Daar inspreker wordt geraakt door het voorgenomen besluit, hadden 
zij wel degelijk moeten worden ingelicht.  
 
Antwoord  

Anders dan inspreker stelt is er sprake van een uitgebreide voorlichting en communicatie 
over het ontwerpbesluit en de maatregelen die daarin opgenomen zijn. De minister heeft 
de publicatie van het OWAB en de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten bekend gemaakt in 
diverse lokale kranten in de regio, en in de digitale Staatscourant. Daarnaast heeft 
Rijkswaterstaat voor het OWAB drie informatieavonden georganiseerd in de periode 
maart/april 2012, waar een ieder de mogelijkheid had om aan de aanwezige medewerkers 
van RWS vragen te stellen. Ook kon er een zienswijze worden ingediend.  
 
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor deze en andere 
nieuwsbrieven. Ook is het altijd mogelijk om via het gratis landelijke informatienummer 
0800 vragen aan ons te stellen.  
 

 

4.   Verzoek voldoen aan voorkeursgrenswaarde 48 dB 

Nu er sprake is van een gebrekkige voorlichting en onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming, verzoekt inspreker het volgende. Hij/zij vraagt om het geluidsaspect 
voor de woning en de wijk nog eens kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te 
treffen (verhoging/verlenging van het geluidsscherm) en dat de woning en de wijk voldoen 
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 

Antwoord 

Zie antwoord onder 1. 
 

 

5.   Waardevermindering woning 

Inspreker geeft aan dat, indien de ontheffing wordt aangevraagd en ook wordt afgegeven, 
hij/zij het bestuursorgaan aansprakelijk zal stellen voor de door hem/haar geleden schade. 
Dit betreft zowel de schade die het gezin leidt door de achteruitgang van de leefomgeving, 
maar ook voor de hierdoor veroorzaakte waardedaling van het huis.  
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 303, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Belang van bewoner bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken.    

Inspreker heeft als inwoner van Hooglanderveen bezwaar tegen het afsluiten van de A1 
afrit voor het verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle zoals dat wordt voorgesteld in 
het OWAB. Hij is bezitter van een koopwoning en heeft destijds voor Hooglanderveen als 
dorp gekozen (mede) vanwege de goede bereikbaarheid. Dit ondanks een wat hogere 
aanschafprijs van de woning in relatie tot andere potentiële vestigingsplaatsen.  
 
Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van Hooglanderveen aanzienlijk verslechteren omdat verkeer naar 
Hoevelaken gebruik gaat maken van de lokale wegen door de woonomgeving. Deze wegen 
zijn daar niet op toegerust en zullen tengevolge van dit verkeer verstopt raken. 
 
Zienswijze 303 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen. 
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 304, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Geen afsluiting van de afrit Hoevelaken, anders problemen bereikbaarheid 

Hooglanderveen     

Inspreker heeft alleen gelet op het belang van Hooglanderveen. Door het afsluiten van de 
op- en afritten zal er onevenredig veel verkeer over de rondweg en wellicht zlefs 
sluipverkeer door het 30 km dorp rijden. Hoevelaken heeft veel bedrijvigheid met zwaar 
verkeer en het is een forensendorp met veel verkeer in de spits. De rondweg is er voor het 
ontsluiten van de woonwijk en niet voor Hoevelaken.  
 
Inspreker stelt dat hij wordt geraakt in zijn belang omdat de woonwijk op sommige 
momenten moeilijker bereikbaar, zo niet onbereikbaar zal zijn. Daarnaast moeten op 
sommige rotondes de middelbare schoolkinderen per fiets de rondweg oversteken. Ook het 
toegenomen geluid en stof zijn niet echt verkooprgumenten voor de woningen. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 305, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.  Belang van bewoners bij aansluiting op hoofdwegennet Hoevelaken 

Inspreker is van mening dat de belangen van de burger over het hoofd worden gezien, 
zowel de geluidsbelasting, milieuvervuiling als lokaal verkeer. Hij wordt geraakt in zijn 
belang want hij woont vlak bij knooppunt Hoevelaken. Inspreker is van mening dat 
burgers in het ongewisse worden gelaten. De impact voor bewoners wordt hevig 
onderschat.  
 
Inspreker tekent bezwaar aan tegen het voorgenomen afsluiten van de A1 afrit voor 
verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zoals wordt voorgesteld in het OWAB. Inspreker 
is bezitter van een koopwoning en heeft destijds voor Hooglanderveen gekozen (mede) 
vanwege de goede bereikbaarheid. Dit ondanks een wat hogere aanschafprijs van de 
woning in relatie tot andere potentiële vestigingsplaatsen. Tevens kon inspreker er zich 
niet bewust van zijn wat toekomstige plannen voor invloed zouden uitoefenen op zijn 
leefomgeving. 
 
Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer vanuit richting Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van het dorp aanzienlijk verslechteren omdat verkeer naar Hoevelaken 
gebruik gaat maken van de lokale wegen door de woonomgeving. Deze wegen zijn daar 
niet op toegerust en zullen door dit verkeer verstopt raken. Daarnaast zal de 
geluidsoverlast en milieuvervuiling door het lokale extra verkeer  toenemen, terwijl de 
verkeersdoorstroming in de eigen wijk flink zal afnemen.  
 
Zienswijze 305 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen. 
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld. 
  

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 306, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.  Door afsluiting afrit Hoevelaken toename verkeer in Vathorst en 

Hooglanderveen en aantasting leefbaarheid 

Inspreker is van mening dat het milieu en het leefbaarheidsbelang van de bewoners in 
Vathorst/Hooglanderveen ondergeschikt worden gemaakt aan verkeersbelangen. 
De werkzaamheden aan de A28 vormen het startsein voor een groter project in de 
provincie en rondom knooppunt Hoevelaken. In dit grote project wordt te weinig rekening 
gehouden met de leefbaarheid van de woonomgeving. Bijvoorbeeld de geplande afsluiting 
van de afrit Hoevelaken zal de verkeersdruk op het onderliggende wegennet (dus ook voor 
Vathorst en Hooglanderveen) enorm doen toenemen. Over veel andere projecten is nog 
geen besluit genomen, maar kunnen een aanslag op de leefbaarheid van de omgeving 
betekenen. 
Inspreker geeft aan dat geldgebrek van de overheid geen reden mag zijn om de 
leefbaarheid van zijn/haar burgers in het overvolle Nederland te offeren maar wel 
goedkopere oplossingen te komen. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 307, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.  Door afsluiting afrit Hoevelaken toename verkeer Hooglanderveen  

Inspreker is van mening dat er onvoldoende rekening is gehouden met de forse verkeers- 
en geluidsoverlast in en rond Hooglanderveen wanneer de afslag Hoevelaken op de A1 
wordt afgesloten. Inspreker wordt direct in zijn belang geraakt nu hij/zij woonachtig is in 
Hooglanderveen. Inspreker maakt dagelijks gebruik van de rondweg als ontsluitingsweg 
van de wijk en zijn/haar kinderen zitten op de St. Josephschool. 
 
Inspreker vindt dat de rondweg onevenredig veel belast wordt evenals de doorgaande weg 
door het dorp Hooglanderveen. De rondweg is daar niet op berekend. Nu al staat er ’s 
ochtends vaak een file op de rondweg. Bovendien zal de toename van verkeer leiden tot 
een zeer onveilige verkeerssituatie bij de St. Josephschool. Onduidelijk is op welke wijze 
de verkeers- en geluidsoverlast wordt teruggebracht.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 
2.   Fijn stof bij de St. Josephschool in Hooglanderveen 

Door de maatregel zal een toename plaatsvinden van de uitstoot van fijnstof. Dit is 
evenmin acceptabel zeker gelet op de locatie van de St. Josephschool. Er dient gekozen te 
worden voor de variant waarbij de afslag Hoevelaken blijft bestaan en waarbij het verkeer 
vanuit Utrecht op de verbindingsboog van de A28 op weg naar de A1 richting Apeldoorn op 
1 baan wordt verweven. Verder dienen er in de toekomst geen fly-overs te komen maar 
verdiepte wegen. 
 
Antwoord 

Voor wat betreft de opmerking over de uitvoering van de afsluiting van de afrit wordt 
verwezen naar het antwoord bij deelvraag 1.  
 
Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt dat in de omgeving van de school, in de situatie 
met wegaanpassing, geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden voor fijn 
stof of stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de 
wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
Dit is in lijn met de resultaten van de monitoring van het Nationaal 
Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het project A28 is opgenomen in dit NSL.  
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
Op basis van het Eemlandmodel is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van 
de effecten van het project op de luchtkwaliteit langs lokale wegen rond knooppunt 
Hoevelaken. Uit dit onderzoek blijkt dat de maximale toenames van de concentraties NO2 
en PM10 in 2020 niet groter zijn dan respectievelijk 0,5 en 0,2 microgram per m

3. De 
maximale concentraties voor NO2 en PM10 in de projectsituatie zijn lager dan de geldende 
normen. Een verdere toelichting op de resultaten van het onderzoek vindt u in  paragraaf 
2.2.4 van het rapport Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting aansluiting Hoevelaken. 
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Zienswijze 308, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.  Door afsluiting afrit Hoevelaken toename verkeer Hooglanderveen  

Inspreker heeft alleen gelet op het juiste belang van Hooglanderveen. Ze wijst erop dat 
door het afsluiten van de op- en afritten er onevenredig veel verkeer over de rondweg en 
wellicht zelfs door het sluipverkeer door het 30 km dorp zal rijden. Hoevelaken heeft veel 
bedrijvigheid met zwaar verkeer en het is een forensendorp met veel verkeer in de spits. 
De rondweg is er voor het ontsluiten van de woonwijk en niet voor Hoevelaken.  
 
Inspreker wordt geraakt in haar belang omdat ze graag gewoon buiten wil kunnen zitten 
bij lekker weer. Als ze het zo om zich heen hoort, is dat niet meer mogelijk. Verder gaan 
er veel schoolgaande kinderen door het dorp en inspreker denkt dat hun veiligheid niet 
meer te waarborgen is. 
 
Inspreker is blij in een dorp te wonen. Als inspreker veel fijn stoffen wil inademen had ze 
wel voor de stad gekozen. Door de komst van Vathorst is er veel van Hooglanderveen 
ontnomen. Mag het nu ook eens ten gunste van het dorp uitvallen? 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd.Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 
Uit het MER A28 Luchtonderzoek blijkt dat in de omgeving van de school, in de situatie 
met wegaanpassing, geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden voor fijn 
stof of stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de toekomstige situatie, met de 
wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de luchtkwaliteit in de huidige situatie. 
Dit is in lijn met de resultaten van de monitoring van het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL). Het project A28 is opgenomen in dit NSL.  
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
Op basis van het Eemlandmodel is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van 
de effecten van het project op de luchtkwaliteit langs lokale wegen rond knooppunt 
Hoevelaken. Uit dit onderzoek blijkt dat de maximale toenames van de concentraties NO2 
en PM10 in 2020 niet groter zijn dan respectievelijk 0,5 en 0,2 microgram per m

3. De 
maximale concentraties voor NO2 en PM10 in de projectsituatie zijn lager dan de geldende 
normen. Een verdere toelichting op de resultaten van het onderzoek vindt u in paragraaf 
2.2.4 van het rapport Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting aansluiting Hoevelaken. 
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Zienswijze 309, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Belang van bewoner bij aansluiting op het hoofdwegennet Hoevelaken.    

Inspreker heeft als inwoner van Hooglanderveen bezwaar tegen het afsluiten van de A1 
afrit voor het verkeer uit de richting Amsterdam en Zwolle zoals dat wordt voorgesteld in 
het OWAB. Ze is bezitter van een koopwoning in Hooglanderveen. De woningen in 
Hooglanderveen hebben in vergelijking met de woningen in andere potentiële 
vestigingsplaatsen een wat hogere aanschafprijs. Ondanks de hogere aanschafprijs heeft 
ze destijds voor Hooglanderveen gekozen vanwege de goede bereikbaarheid.  
 
Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer uit richting Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van Hooglanderveen aanzienlijk verslechteren omdat verkeer naar 
Hoevelaken gebruik gaat maken van de lokale wegen door de woonomgeving. Deze wegen 
zijn daar niet op toegerust en zullen tengevolge van dit verkeer verstopt raken. 
 
Zienswijze 309 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 310, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiten afrit Hoevelaken veroorzaakt overlast in Hooglanderveen    

Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat door het afsluiten van de af- en oprit 
Hoevelaken er veel meer verkeer zal komen langs Hooglanderveen waardoor de 
verkeerssituatie nog moeilijker wordt. Zoals voor schoolgaande kinderen en om het dorp 
uit te komen. Ook zal door de fly-overs en verbreding van de A28 en A1 de geluidsoverlast 
en fijnstof vervuiling toenemen.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 311, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiten afrit Hoevelaken veroorzaakt extra verkeersdrukte rond 

Hooglanderveen    

Inspreker vindt het weghalen van de op/afrit Hoevelaken op de A1 een erg slecht idee. Het 
zal de verkeersdrukte op de wegen rond Hooglanderveen erg doen toenemen, terwijl het ’s 
ochtends al een zooitje is. De plannen om de op/afrit een stuk te verplaatsen zijn een 
prima alternatief. Inspreker is dus erg tegen eventuele plannen om de op/afrit te sluiten. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 312, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiten afrit Hoevelaken veroorzaakt extra verkeersdrukte rond 

Hooglanderveen    

Inspreker heeft alleen gelet op het belang van Hooglanderveen. Het afsluiten van de op- 
en afritten naar Hoevelaken heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van de wijk. Het is 
onbegrijpelijk dat er alleen vanuit verkeerstechnisch oogpunt wordt nagedacht en niet 
vanuit de belangen van de bewoners die direct te maken krijgen met de gevolgen van de 
afsluiting. Door het afsluiten van de op- en afritten zal er onevenredig veel verkeer over de 
rondweg Vathorst en wellicht zelfs sluipverkeer door het 30 km dorp rijden. Hoevelaken 
heeft veel bedrijvigheid met zwaar verkeer en het is een forensendorp met veel verkeer in 
de spits. De rondweg is er voor het ontsluiten van de woonwijk en niet voor Hoevelaken. 
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat de A28 voor henzelf moeilijker bereikbaar 
wordt. Belangrijker is het probleem dat het nu al druk op de rondweg Vathorst is. De 
woonwijk van inspreker zal op sommige momenten (met name in de spits) nog moeilijker 
bereikbaar, zo niet onbereikbaar zijn. Daarnaast moeten op sommige rotondes de 
middelbare schoolkinderen per fiets de rondweg oversteken en dat levert bij een flinke 
toename van het verkeer gevaarlijke situaties op. Ook het toegenomen geluid en stof zijn 
ongezond.  
 

Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 
2.  Verkoopwaarde woning 

Inspreker wijst erop dat een drukke en dus gevaarlijke rondweg zeker ten koste zal gaan 
van de verkoopwaarde van de woning, omdat deze erg dicht bij de rondweg ligt. 
 
Antwoord  

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 313, ingediend door:                               

 
 
Bosselaar & Strengers Advocaten 
Maliebaan 
3581 CC  Utrecht 
       
 
1.  Onbelemmerde doorgang en ontsluiting van en naar perceel 

In aanvulling op de zienswijze, zoals door cliënt (de heer F. van den Bunt te Amersfoort) 
zelf is ingediend, vraagt inspreker namens hem hierdoor nog de aandacht voor het belang 
dat cliënt heeft, mede gelet op het bedrijf dat cliënt ter plaatse uitoefent, bij een 
onbelemmerde doorgang en ontsluiting richting c.q. van en naar zijn perceel, zowel 
voorafgaande, tijdens als na de werkzaamheden. Cliënt wenst dan ook garanties met 
betrekking tot deze onbelemmerde bereikbaarheid.  
 
Antwoord 

De toegankelijkheid van het perceel van inspreker is intussen formeel geregeld. Hier is in 
zienswijze 39, de persoonlijke zienswijze, ook op ingegaan. Rijkswaterstaat heeft in 
december 2011 met inspreker een vaststellingsovereenkomst gesloten inzake de 
uitvoering van de werkzaamheden en ook is de toegankelijkheid gegarandeerd. Als bijlage 
zijn bij voornoemde overeenkomst tekeningen gevoegd waarop het is gevisualiseerd.  
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Zienswijze 314, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort     
 
 
1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker stelt dat een goed onderzoek naar een effectieve geluidsafscherming van de wijk 
(Rustenburg) ontbreekt. Er ontbreken gegevens over geluid. Doordat er vooruitlopend op 
toekomstige ontwikkelingen die doorwerken op het geluid, nu al wel maatregelen worden 
genomen, maar niet meegenomen zijn in de berekeningen voor een afdoende 
geluidwering. Er ontbreken heldere en eenduidige afspraken over termijnen van 
tijdelijkheid van deze maatregelen die van grote invloed zijn op de geluidbelasting in de 
wijk Rustenburg als geheel en afzonderlijke woningen in het bijzonder. Hierdoor ontstaat 
er rechtsonzekerheid. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 44 dB bedraagt.  
 
In het onderzoek zijn op dit moment alleen de zekere toekomstige ontwikkelingen 
meegenomen, projecten waar de besluitvorming nog niet gereed is echter niet. 
In die categorie zit ook het project Hoevelaken, dat in dit onderzoek niet is meegenomen. 
Het is dus niet zo dat in dit onderzoek, zoals inspreker veronderstelt, maatregelen zijn 
getroffen op basis van niet zekere toekomstige ontwikkelingen. 
 
Bij de uitwerking van toekomstige projecten zal opnieuw een toets aan de geldende 
grenswaarden worden uitgevoerd en zullen geluidbeperkende maatregelen worden 
onderzocht. 
 
2.  Vergeten belangen in het OWAB 

Inspreker vindt dat er belangen over het hoofd zijn gezien. Ze noemt: 
• de administratieve afsluiting van de A1 en de gevolgen hiervan op de A28 en het 

onderliggend wegennet.  
• De onduidelijkheid van het aldan niet afsluiten van de oprit Apeldoorn en de 

gevolgen voor de op- en afritten bij de Hogeweg, meer vrachtverkeer van 
industrieterrein De Wieken. 

• Het voor kortere of veel langere tijd weghalen van geluidsschermen bij de op- en 
afritten bij de Hogeweg. 

 
Door alle niet te noemen termijnen wordt er een vertekend beeld gegeven over de 
geluidsopbrengsten voor de wijk Rustenburg. Ook de niet duidelijke eenduidige termijnen 
leveren willekeur op, waardoor rechtsonzekerheid ontstaat. Op de al ingezette 
“administratieve” veranderingen wordt niet effectief ingezet met afdoende maatregelen 
voor de werkelijke overlast door een afdoend geluid (en lucht)scherm. Hierdoor is het 
woon- en leefklimaat van inspreker en dat van anderen in de wijk onvoldoende 
meegenomen in de afweging en dus onvoldoende gewaarborgd. 
 

Antwoord 
Zoals uit de beantwoording van 124 blijkt, kan de toename van de geluidbelasting als 
gevolg van het project A28 Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel  
worden weggenomen met geluidbeperkende maatregelen.  
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Het geluidscherm langs de afrit richting Hogeweg zal worden verplaatst. Bij de verplaatsing 
zal gedurende de tijd dat het bestaande scherm gesloopt is en het nieuwe scherm wordt 
gebouwd, geen geluidscherm aanwezig zijn. Rijkswaterstaat probeert de tijd dat er geen 
geluidscherm aanwezig is te beperken. Onwonenden die hinder ondervinden van de 
werkzaamheden, waaronder het ophogen en verplaatsen van de geluidschermen, zullen 
hierover per brief worden geïnformeerd. 
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Amersfoort en omliggende plaatsen en daarnaast 
het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle 
overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf  “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte. 
 
 
3.   De motivatie voor hogere waarden geluid is onbegrijpelijk 

Inspreker wordt geraakt in haar belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk een 
hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het leefmilieu van de hele 
wijk, dus ook op dat van inspreker. De minister kiest voor een betere 
verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker, terwijl dit voorkomen 
kan worden door effectieve geluidafschermende maatregelen aan de bron te treffen. 
 
Inspreker vindt de motivatie van RWS om ontheffing te willen aanvragen voor hogere 
grenswaarden onbegrijpelijk. De normen zijn al eens eerder bijgesteld ten opzichte van 
eerdere uitkomsten die RWS hanteerde. De wijk Rustenburg werd toen als een van de 
wijken genoteerd met een zeer slecht leefmilieu. Administratief is aan de normen 
gesleuteld, waardoor de berekeningen voor het milieu inpasbaar zijn gemaakt. De 
werkelijke overlast is niet meegenomen in de administratieve normgeving. Om dan nog 
eens, bij een verslechterend milieu, maximale ontheffingen te vragen en slechts het 
minimale uit te voeren wat binnen de wet valt, doet afbreuk aan het voornemen tot 
duurzame oplossingen te komen die niet alleen financieel en verkeerstechnisch gunstig 
zijn. 
  
Antwoord 
Voor de beantwoording van dit onderwerp wordt verwezen naar de beantwoording onder 
punt 1. 
 
4.   Gezondheid wordt geschaad door snelweg 

Als de overheid burgers verplicht de veiligheid voor haar burgers te vergroten, past het 
niet om hele bevolkingsgroepen doelbewust en willens en wetens in een slechter leefmilieu 
te plaatsen. Ter vergelijking noemt inspreker het rookverbod in openbare ruimten. Dat 
terwijl verblijf in café, restaurant en andere openbare ruimte slechts tijdelijk is. De 
openbare leefruimte bij de woning is echter een permanent bedreigde leefruimte.  
 
Volgens inspreker wordt er enerzijds naar gestreefd om de gezondheidszorg te ontlasten 
door een rookverbod in te zetten. Anderzijds is er een grote mate van willekeur als het 
gaat om grotere instanties als RWS die zich daar niet aan hoeft te houden. Inspreker vindt 
dat er hierdoor rechtsongelijkheid optreedt en daardoor rechtsonzekerheid. De mensen die 
niet hebben gekozen voor een slechter milieu worden hier de dupe van en moeten dat met 
eigen financiën zien op te lossen bij hun zorgverzekeraar. Als de overheid individuele 
personen voor een dergelijke situatie plaatst, moet zij daar ook de consequenties voor 
nemen. Van de op te brengen wegenbelasting kan zij gedupeerden substantiële financiële 
bijdragen geven voor de extra zorg die nodig zal zijn voor het leven in een slecht 
leefmilieu.  
 
Inspreker geeft aan dat onderzoeken hebben uitgewezen dat er meer en ernstige 
chronische ziekten ontstaan bij mensen die naast of in de nabijheid wonen van grote 
wegen. Ze roept op om dan het enige juiste te doen waartoe de minister nu de 
mogelijkheid heeft: zorg voor maximale duurzaamheid in de wijk en daardoor een 
optimaal leefmilieu.  
 
De argumentatie die RWS gebruikt door in te gaan op toekomstige ‘schonere’ auto’s wordt 
door de werkelijkheid ingehaald. Onderzoek heeft al uitgewezen dat in de termijn 
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waarbinnen de doelen gehaald zouden zijn (met name door vrachtwagens) nog lang niet 
voldaan is aan de norm die men zich wel gesteld heeft om binnen de administratieve 
normen te blijven. Door de autonome ontwikkelingen op economisch gebied is ook de 
aanname van andere vastgestelde normen discutabel.  
 
Antwoord 

Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid. 
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie.  
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
5. Leefmilieu verslechtert door geluid 

Inspreker wijst nu op ontwikkelingen waarop al een voorschot is genomen door de 
werkelijkheid met administratieve veranderingen wegen en geluidschermen te veranderen. 
Hierdoor wordt het leefmilieu aangetast. De minister komt met hoogten van schermen die 
voor een hele wijk onvoldoende is. Dit vanwege een afweging die niet met het doel te 
maken heeft om een duurzaam milieu te waarborgen. “Slechts” 203 woningen met een 
hogere grenswaarde kunnen bij de minister reclameren dat hun leefmilieu verslechtert. 
Deze handelswijze druist in tegen de redelijkheid. Mensen (lees: ook kinderen) behoren 
niet alleen maar binnen te zitten. De minister noopt mensen zich op ongezonde wijze te 
gedragen; te leven binnenshuis met de ramen dicht. Inspreker stelt dat de minister 
daardoor haar gezondheid schaadt, waarvoor zij de minister aansprakelijk stelt.  
 
Inspreker verzoekt om het geluidsaspect voor haar woning en de wijk nog eens kritisch te 
bekijken en dusdanige maatregelen te treffen dat haar woning en de wijk voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Antwoord 

Ten behoeve van het WAB vindt uitgebreide toetsing plaats aan de wettelijke eisen voor 
onder andere geluid. Deze eisen dragen bij aan het beheersen van gezondheidsrisico’s.  

Zoals beschreven is onder punt 1, zal de geluidbelasting op uw woning in de toekomstige 
situatie gelijk blijven aan de huidige situatie. 
 
6.  Luchtkwaliteit 

Volgens gegevens (over 2007) wordt op en rondom knooppunt Hoevelaken overal voldaan 
aan de jaargemiddelde grenswaarde voor fijn stof (PM10). De 24-uursgemiddelde norm, 
die strenger is, wordt op een beperkt aantal punten op korte afstand van de A28 wel 
overschreden. Tevens is op een aantal locaties sprake van overschrijding van de 
jaargemiddelde norm voor stikstofdioxide (NO2), die in 2010 van kracht is geworden. Er 
wordt wel voldaan aan de uurgemiddelde norm voor stikstofdioxide. “Langs de gehele A28 
tussen Amersfoort en Utrecht nemen de concentraties NO2 licht toe. Hoewel de congestie 
hier afneemt als gevolg van de extra rijstroken, zorgt de verkeers-aantrekkende werking 
van personenverkeer voor een toename van de concentraties in vergelijking met de 
referentiesituatie.” 
Inspreker geeft aan dat deze overschrijdingen betekenen dat zij zich zorgen maakt over de 
gezondheid van mens en dier. Er wordt in deze plannen te weinig gedaan om de 
luchtkwaliteit te verbeteren.  
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Antwoord 

Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. Uit dit 
luchtonderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit (fijn stof, stikstofdioxide) in de toekomstige 
situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter is dan de luchtkwaliteit in de 
huidige situatie. 
 
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de berekeningen ten behoeve van de 
monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2011. Een 
nadere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 

7.  Geluid 

Inspreker stelt dat geluidsoverlast al vanaf de bouw van de wijk Rustenburg een 
belangrijke bron van zorg en irritatie is. Iedereen heeft op gezette tijden last van het 
verkeer op de A28. Uit het feit dat aanbrengen van tweelaags ZOAB de geluidtoename van 
grotere verkeersintensiteiten niet kan compenseren, geeft aan dat de geluidproblematiek 
voor de wijk wordt vergroot. RWS wil niet over de volle lengte het geluidscherm ophogen 
om geluidbelasting voor de hele wijk terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. 
Vaststellen van hogere grenswaarden is de gemakkelijke weg, maar biedt geen oplossing 
voor het geluidprobleem dat veel bewoners hebben.  
 
Aangezien het bij deze verbreding van de A28 om een tijdelijke oplossing gaat, is dit een 
prima moment en plek om hier te experimenteren met ander, stiller asfalt, dat nog meer 
geluid absorbeert dan de voorgestelde tweelaags ZOAB. Er zijn nog geen stillere 
wegdekken voor brede toepassing beschikbaar. 
 
Inspreker vraagt RWS dit in overweging te nemen en toch te willen voldoen aan 48 dB 
voor de hele wijk. Ook vraagt ze RWS een second opinion te laten doen door een 
onafhankelijk bureau voor geluidsproblematiek en de doelmatigheid van tweelaags ZOAB 
versus PERS. Tevens vraagt ze in het onderzoek mee te wegen de overlast die tweelaags 
ZOAB heeft ten opzichte van ander stil asfalt bij slijtage na 7 jaar en de benodigde 
geluidsschermen in relatie tot ander stil asfalt. 

 
Antwoord 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder is erop gericht om de toename van de 
geluidbelasting ten gevolge van het project A28 Utrecht-Amersfoort weg te nemen. Als 
grenswaarde wordt daarbij in de meeste gevallen de geluidbelasting in de huidige situatie, 
2010, gehanteerd, tenzij er in het verleden al een lagere hogere waarde is vastgesteld.  Er 
is geen wettelijke verplichting om bij bestaande bebouwing de geluidbelasting terug te 
brengen tot 48 dB. 
 
Tweelaags ZOAB is op dit moment het meest geluidreducerende wegdek dat voor 
toepassing op rijkswegen is vrijgegeven. Andere wegdekken zijn in onderzoek maar blijken 
vooralsnog op het gebied van toepasbaarheid en onderhoud nog niet geschikt voor gebruik 
op rijkswegen. 
 
Aangezien met het nu voorgestelde maatregelenpakket de toenames weggenomen kunnen 
worden, is de nu voorgestelde verharding van tweelaags ZOAB toereikend.  
 
Vermeende vermindering werking tweelaags ZOAB  
Het reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMV2006) schrijft voor op welke wijze 
de geluidsbelasting moet worden bepaald. Kortweg komt dit op het volgende neer. Eerst 
wordt de geluidsbelasting berekend vanwege een referentiewegdek van Dicht Asfaltbeton 
(afgekort DAB). De emissieformules die hierbij moeten worden gehanteerd zijn in het 
RMV2006 voorgeschreven. Als in werkelijkheid een stiller wegdek aanwezig is, of zal 
worden aangebracht, wordt op deze berekening een aftrek toegepast die de 
geluidsreductie van het stillere wegdek in rekening brengt. Daarvoor wordt de 
wegdekcorrectiefactor Cwegdek gehanteerd. De manier waarop deze moet worden bepaald 
is eveneens voorgeschreven in het RMV2006. Deze bepalingswijze gaat uit van metingen 
aan nieuwe of nagenoeg wegdekken. Deze metingen leveren dus een Cwegdek-waarde op 
die gebaseerd is op het verschilwaarde tussen een nieuw of nagenoeg nieuw stil wegdek 
en een nieuw of nagenoeg nieuw referentiewegdek. De Cwegdek-waarde zoals deze op 
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grond van het RMV2006 moet worden bepaald is dus inderdaad een ‘nieuwwaarde’-
correctiefactor. 
 
Echter, de formules in het RMV2006 voor de berekening van de geluidsemissie van het 
referentiewegdek zijn zo gekozen dat hiermee voor een wegdek van DAB wat net nieuw is 
eigenlijk iets te hoge niveaus worden uitgerekend. Na een aantal jaren verdwijnt dit 
verschil, en voor een wegdek van DAB aan het einde van de levensduur worden met de 
emissieformules in het RMV2006 eigenlijk iets te lage niveaus berekend. Gemiddeld over 
de levensduur van een referentiewegdek worden met de emissieformules in het RMV2006 
daarom de juiste waarden van de geluidsbelasting berekend. 
Door nu op deze levensduurgemiddelde waarden van de geluidsbelasting vanwege een 
DAB-referentiewegdek een aftrek ter grootte van de ‘nieuwwaarde’ Cwegdek toe te 
passen, wordt uiteindelijk toch ook een levensduurgemiddelde geluidsbelasting vanwege 
een stiller wegdek berekend. Daarbij is er van uit gegaan dat de akoestische achteruitgang 
van stillere wegdekken ongeveer gelijke tred houdt met die van het referentiewegdek. 
Als een stiller wegdek over de levensduur een sterkere (akoestische) achteruitgang 
vertoont dan een referentiewegdek, geldt bovenstaande redenering niet langer. Om te 
onderzoeken of van een dergelijke discrepantie sprake zou kunnen zijn vindt al enige tijd 
onderzoek plaats naar de precieze omvang van de akoestische achteruitgang gedurende 
de levensduur van de stillere wegdektypen ZOAB (Zeer Open Asfaltbeton) en tweelaags 
ZOAB. Vanwege de relatief jonge leeftijd van veel van dergelijke wegdekken heeft dat 
onderzoek nog niet tot statistisch verantwoorde, eenduidige resultaten geleid. Op dit 
moment zijn de ‘nieuwwaarde’ wegdekcorrectiefactoren daarom nog altijd te beschouwen 
als de ‘stand der techniek’ om de (levensduurgemiddelde) geluidsbelasting van een stiller 
wegdek correct te bepalen. 
 
 
8. Cumulatieve effecten  

Inspreker wijst erop dat bij de bijeenkomst in de wijk Rustenburg (19 april 2011) is 
gevraagd in hoeverre RWS de cumulatieve effecten van andere wegen meegenomen had 
in hun berekeningen. Hierbij werd aangegeven dat dit bewust achterwege was gelaten.  
Niet achterwege gelaten, cumulatie als toetje na vaststelling hogere waarden. 
 
Inspreker ontgaat de redenering. De milieunormen worden vastgesteld vanuit 
gezondheidsoverwegingen. Hierbij is de totale milieubelasting van de mens in zijn 
omgeving van belang. Dit moet terug zijn te vinden in cumulatieve berekeningen. Het 
‘slechts’ berekenen van de A28 langs Rustenburg zou onderdeel moeten uitmaken van de 
totale geluid- en luchtberekening. Dat het daarnaast afzonderlijk berekend is, kan alleen 
ter vergelijking worden gezien om conclusies te trekken over de ‘extra’ gevoeligheid. 
Wet zegt alleen de A28  
 
Inspreker verzoekt inzicht te geven in de cumulatieve effecten voor de wijk, zoals 
bedrijventerrein de Wieken (verkeersaantrekkend, vrachtwagens), ontwikkeling van de 
Hogewegzone als woningbouwlocatie, de aanwezigheid van de spoorlijn en de Outputweg, 
de aanleg van de Energieweg, ‘omrijden’ als gevolg van de afsluiting van de op/afrit 
Hoevelaken.  
 
Antwoord 

In tegenstelling tot wat inspreker vermeld, wordt de cumulatie met andere bronnen in het 
akoestisch onderzoek wel in beeld gebracht. Deze totale, cumulatieve geluidbelasting komt 
echter pas in beeld als de toename van de geluidbelasting t.g.v. de A28 niet geheel kan 
worden weggenomen en er een hogere waarde dient te worden vastgesteld. 
 
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder richt zich primair op de effecten van de 
verbreding van de A28. Overige wegen worden, zoals hierboven gesteld, pas betrokken in 
de afweging als de toename t.g.v. de A28 niet kan worden weggenomen. 
 
Ten behoeve van het WAB vindt uitgebreide toetsing plaats aan de wettelijke eisen voor 
onder andere geluid. Deze eisen dragen bij aan het beheersen van gezondheidsrisico’s.  
 
 
9.  Methodiek geluid 

Inspreker vraagt aan RWS te toetsen op de doelmatigheid van een maatregel in relatie tot 
het na te streven doel. Nu wordt getoetst op basis van een financiële norm zonder dat 
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duidelijk is welk effect de maatregel zelf scoort. Dit uiteraard met inbegrip van cumulatieve 
effecten. Het gaat nu vooral over financiële consequenties voor RWS en niet over 
consequenties voor bewoners. 
 
Inspreker vraagt RWS, in plaats van het minimale voor geluid- en luchtkwaliteit, het 
maximale te doen. Zodat vooruitlopend op de toekomstige situatie een voor langere tijd en 
meerdere invloeden op de A28 een daadwerkelijke gunstige, voor bewoners doelmatige, 
bescherming voor de gezondheid wordt gegarandeerd. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat vrijwel alle overschrijdingen van de grenswaarden kunnen worden 
weggenomen met het voorgestelde maatregelenpakket. Op basis van het toetsingskader 
van de Wet geluidhinder wordt hiermee voldaan aan de gestelde normen en is een 
uitbreiding van het maatregelenpakket om de geluidbelasting verder te verlagen niet 
relevant. 
 
De geluidbelastingen die optreden bij de onderzochte maatregelenvarianten zijn 
opgenomen in bijlage D van het Specifiek bijlagenrapport. Hieruit blijkt dat aanvullende 
maatregelen maar een beperkt effect hebben op de resterende overschrijdingen. 
 
 
10.  Kappen van bomen 

Inspreker wijst erop dat bomen stofvangers zijn, van belang zijn voor de uitwisseling van 
zuurstof en kooldioxide, onderdeel zijn van de ecologie (herbergt vogels en insecten), 
geven enige betekenis voor de geluidbeleving, leveren een stuk natuurwaarde op waaraan 
de mens de seizoenen herkent, hebben uitstraling. Toch worden in het A28-project heel 
veel bomen gekapt. Ook bomen voor ‘werkruimte’ waar vast alternatieven voor te vinden 
zijn. Inspreker vraagt hiervoor alternatieven te zoeken, zodat onnodige kap voorkomen 
kan worden. Ook verzoekt ze de gekapte bomen terug te plaatsen in de wijk Rustenburg.   
 
Antwoord 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.   
 
11.  Tijdelijk weghalen geluidscherm en mogelijke noodvoorziening 

Bij de aanleg van de Spoedaanpak blijkt het noodzakelijk de huidige schermen bij 
Rustenburg vanaf het viaduct Hogeweg tot en met viaduct Lageweg wellicht een jaar weg 
te halen. Er is door RWS toegezegd te onderzoeken of een tijdelijk scherm haalbaar is. 
Gezien de omvang van de verkeersintensiteiten en de omvang van de werkzaamheden 
dient hierover zekerheid te bestaan, voordat de schermen verwijderd worden. 
 
Antwoord 

De enige locaties waar geluidschermen gedurende een langere periode weggehaald 
moeten worden, is op een aantal viaducten. Op deze locaties zijn inmiddels tijdelijke 
geluidschermen geplaatst, die zullen blijven staan tot de nieuwe geluidschermen worden 
gebouwd. Er is dus geen sprake van het weghalen van het gehele geluidscherm tussen 
viaduct Hogeweg tot en met viaduct Oude Lageweg gedurende een periode van een jaar.    
 
12.  Werkzaamheden: boren in plaats van heien. Stoppen om 20.00 uur. 

Inspreker stelt dat er voor het verbreden van de viaducten en het vervangen van de 
schermen in de planning ruim een jaar is uitgetrokken. De werkzaamheden zullen voor de 
bewoners met de nodige overlast gepaard gaan. Inspreker vraagt RWS nadrukkelijk de 
geluidsoverlast te beperken door zoveel als mogelijk te boren in plaats van te heien. Ze 
vraagt af te zien van een 24 uur durende activiteit en de werkzaamheden te stoppen om 
20.00 uur ’s avonds. Inspreker vraagt RWS hierover tijdig een goede communicatie met 
gemeente en bewoners te voeren.  
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Antwoord  

Inspreker verzoekt om na 20.00 uur ’s avonds geen werkzaamheden uit te voeren en om 
te boren in plaats van te heien, om hinder te voorkomen. De werkzaamheden die 
geluidhinder veroorzaken zoals heiwerkzaamheden, zullen overdag uitgevoerd worden, 
tenzij dit bijvoorbeeld vanwege de veiligheid niet te voorkomen is. In dat geval zullen wij 
omwonenden hierover vooraf informeren.  
 
13. Communicatie en proces 

Hoewel er veel informatie voorhanden was op internet, was het heel moeilijk te vinden 
voor leken. Bij de laatste bijeenkomst verbaasde inspreker zich over het uitblijven van 
plenaire informatie. Nu moest je al heel veel gelezen hebben om gerichte vragen te 
kunnen stellen. De laatste informatie was zelfs voor de gemeente aan de late kant om 
bewoners goed te kunnen informeren. Voor wijkbewoners was het dus dubbel schrikken.  
Gelukkig heeft RWS het goed gemaakt door meteen in te gaan op een uitnodiging om haar 
verhaal nogmaals in de wijk Rustenburg te houden, waar ruim 125 mensen op af zijn 
gekomen. De zaal had echter een beperkte capaciteit van 80. Inspreker ziet graag bij een 
volgende ingreep tijdig en uitgebreide informatie in samenwerking met gemeente en 
bewoners.  
 
Antwoord 

Vanzelfsprekend gaat Rijkswaterstaat rekening houden met uw hierboven geplaatste 
opmerking.  
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Zienswijze 315, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Meting ontbreekt en berekening is ontoereikend   

Inspreker vindt dat het onjuist is als er geen meting wordt gedaan ter plaatse. Een 
berekening kan nooit toereikend zijn. Als het geluidsniveau voor een groot deel van de 
woningen in Rustenburg boven de norm komt, dan neemt het woongenot af. Er is geen 
rekening gehouden met de dagelijkse files in de ochtend- en de avondspits. Sinds de 
nieuwe aansluiting open is, is er duidelijk merkbaar meer geluidhinder. Ook is het fijn stof 
een probleem aan het worden, kom eens kijken op de stoepen en de serres in de wijk! 
 
Antwoord 

Lucht 
Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. Uit dit 
luchtonderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit (fijn stof, stikstofdioxide) in de toekomstige 
situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter is dan de luchtkwaliteit in de 
huidige situatie. Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de berekeningen ten 
behoeve van de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) in 2011. Een nadere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van 
deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Rekenen of meten 
In hoofdstuk 3 van het hoofdrapport van het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid 
ingegaan op de vraag waarom in onderliggend onderzoek is gerekend en niet gemeten. 
Het belangrijkste argument voor rekenen vormt het wettelijk kader, dat onder andere uit 
praktische overwegingen is gebaseerd op rekenen. 
 
2.  Woongenot en gezondheid 

Inspreker stelt dat ze wordt geraakt in haar belang omdat ze ervaart dat het woongenot 
zeker achteruit gaat. Wat het met de gezondheid doet is nog maar afwachten. 
 
Antwoord 

De minister houdt zich bij de verbredingsplannen van de A28 aan de wettelijke kaders die 
ervoor zorgen dat diverse aspecten in ogenschouw worden genomen, onder andere de 
belangen van de omgeving en haar bewoners.  
 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid. 
Voor het overige verwijs ik u naar de beantwoording onder punt 1.  
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Zienswijze 316, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiten afrit Hoevelaken veroorzaakt extra verkeersdrukte rond 

Hooglanderveen    

Inspreker geeft aan dat het afsluiten van de afslag A1 Hoevelaken vanuit Amsterdam naar 
Apeldoorn een te groot negatief effect heeft op het onderliggende wegennet. Daarnaast 
zullen hierdoor bij andere, voorgaande afslagen lange wachtrijen ontstaan, omdat het 
onderliggende wegennet vast loopt, die het doorgaande verkeer op de A1 en A28 zullen 
hinderen. 
 
Door het afsluiten van de op- en afritten zal er onevenredig veel verkeer over de Vathorst-
Boulevard, Nijkerkerstraat, Amersfoortestraat/Hogeweg rijden en wellicht zelfs 
sluipverkeer door het 30 km dorp rijden. Hoevelaken heeft veel bedrijvigheid met zwaar 
verkeer en het is een forensendorp met veel verkeer in de spits. De genoemde wegen zijn 
er voor het ontsluiten van de woonwijk Hooglanderveen/Vathorst (gemeente Amersfoort) 
en intern-lokaal verkeer en niet voor verkeer van Hoevelaken naar het hoofdwegennet vice 
versa. 
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang want op sommige momenten zal de woonwijk zeer 
moeilijk bereikbaar, zo niet onbereikbaar zijn. Daarnaast moeten op sommige rotondes de 
schoolkinderen per fiets de rondweg oversteken. Door de extra drukte die ontstaat wordt 
dit levensgevaarlijk. Ook het toegenomen geluid en stof schaden de gezondheid en geven 
waardedaling aan de woningen. 
 
Inspreker is van mening dat er acceptabele alternatieven zijn. De nut en noodzaak van het 
toevoegen van een extra rijstrook in de verbinding van de A28 naar de A1 (Utrecht-
Apeldoorn) kan volgens inspreker niet worden aangetoond; er zijn nu absoluut geen 
opstoppingen in die bocht of op het aanpalende deel hiervoor op de A28.  
 

Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 317, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiten afrit Hoevelaken veroorzaakt extra verkeersdrukte in en rond 

Hooglanderveen    

Inspreker heeft alleen gekeken naar het belang van Hooglanderveen. Door het afsluiten 
van de op- en afritten zal er een enorme verkeerstoename gaan plaatsvinden over de 
rondweg en vreest inspreker dit ook voor het dorp zelf. Hier wordt niet zoals het hoort 30 
km gereden. Hoevelaken heeft veel bedrijvigheid met zwaar verkeer en het is een 
forensendorp met veel verkeer in de spits. De rondweg is er voor het ontsluiten van de 
woonwijk en niet voor Hoevelaken. 
 
Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang met name omdat er veel school-gaande 
kinderen oversteken op de rotondes op de rondweg. Het dorp wordt op bepaalde 
momenten onbereikbaar. Er zal een enorme toename van geluid en uitstoot van 
schadelijke stoffen zijn. Inspreker wijst erop dat de verkeersdrukte in en om het dorp al 
enorm is. Inspreker vreest voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Er moeten 
toch betere alternatieven zijn? 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 318, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiten afrit Hoevelaken veroorzaakt extra verkeersdrukte in en rond 

Hooglanderveen    

Inspreker heeft alleen gelet op het belang van Hooglanderveen. Door het afsluiten van de 
op- en afritten zal er onevenredig veel verkeer over de rondweg rijden. De rondweg is er 
voor het ontsluiten van de woonwijk en niet voor heel Hoevelaken. 
Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat de woonwijk op sommige momenten 
moeilijk bereikbaar zal zijn. Ook het toegenomen geluid en fijn stof is zijn niet echt 
verkoopargumenten voor de woningen. Het toenemen van geluid en stof is slecht voor de 
gezondheid. 
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd.Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 319, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiten afrit Hoevelaken veroorzaakt extra verkeersdrukte in en rond 

Hooglanderveen. Veiligheid schoolkinderen.    

Inspreker geeft aan dat er in het ontwerp-besluit geen rekening is gehouden met de 
negatieve effecten voor Hooglanderveen. Afsluiting van de afrit Hoevelaken veroorzaakt 
onevenredig veel sluipverkeer via de afrit Amersfoort-Noord door het dorp 
Hooglanderveen. Dit verkeer gaat over een eenbaans rondweg die hierop niet berekend is.  
 
Inspreker wordt geraakt in haar belang want de veiligheid van haar kinderen is in het 
geding. De weg langs de basisschool gaat door duizenden voertuigen gepasseerd worden 
in de ochtend en middag. De woonwijk zal op sommige momenten moeilijk bereikbaar, zo 
niet onbereikbaar zijn.  
 
Antwoord 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd.Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 
2.  Waardevermindering 

Inspreker stelt dat de waarde van haar woning aantoonbaar zal dalen, omdat het dorp 
onbereikbaar zal worden in de ochtend en avond. 
 
Anwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 320, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Geluidnorm is ‘aangepast’. Afsluiting afrit Hoevelaken onderbelicht 

Inspreker geeft aan dat de onjuistheden in het ontwerpbesluit tweeledig zijn. Allereerst 
doet het ontwerpbesluit geen recht aan een milieuvriendelijk en leefbare omgeving 
alsmede klopt er fundamenteel iets niet met de geluidnorm aangezien deze ‘aangepast’ is 
om het ontwerp op deze manier doorgang te kunnen verlenen. Inspreker noemt de 
geluidsnorm en de afsluiting afslag Hoevelaken die over het hoofd zijn gezien. Inspreker 
wordt geraakt in haar belang omdat ze zowel op milieu als leefbaarheid in de toekomst 
ernstige problemen ziet ontstaan. 
 
Antwoord 
Uit het akoestisch onderzoek bij het WAB blijkt dat de geluidbelasting in de omgeving van 
het knooppunt Hoevelaken ten gevolge van de rijkswegen A1 en A28 in het 
onderzoeksgebied ongeveer gelijk blijft. Het is in het gebied doelmatig gebleken om 
tweelaags ZOAB als  geluidbeperkende maatregel toe te passen.  
 
Het akoestisch onderzoek is geheel conform de richtlijnen en voorschriften van de Wet 
geluidhinder uitgevoerd, er is geen sprake van het aanpassen van normen. 
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 321, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken zorgt voor meer (vracht)verkeer op ringboulevard 

Vathorst, die daar niet op berekend is 

Inspreker geeft aan aan dat hij van het ontwerpbesluit, door de korte responstijd, alleen 
het belang van Hooglanderveen heeft kunnen beoordelen.  
Inspreker stelt  dat door de uiteindelijke afsluiting van op- en afritten er veel sluipverkeer 
dan wel regulier verkeer met bestemming Hoevelaken en omgeving over de ringboulevard 
van Vathorst zal gaan. Deze ringweg is berekend en gedimensioneerd op verkeer met 
bestemming Vathorst. Door het te verwachten extra verkeer zal deze boulevard zwaar 
overbelast worden, nog meer dan momenteel al het geval is. Elke ochtend staat deze 
boulevard nu al vast met verkeer dat probeert knooppunt Hoevelaken te vermijden. 
Momenteel wordt de boulevard voornamelijk door personenwagens bereden, maar hier zal 
door de maatregelen veel vrachtverkeer bijkomen. De rotondes, het wegprofiel, bushaltes 
op de rijbaan en het aansluitende wegennet zijn hier niet op berekend.  
 
Daarnaast zal het gehele project rond de € 1,1 miljard gaan kosten, terwijl op dit moment 
€ 800 miljoen beschikbaar is. Om een dergelijk project te beginnen met circa € 300 
miljoen tekort, lijkt inspreker zeer onverantwoord.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat hij aan de Hanzeboulevard woont waar dit 
extra verkeer langs zal gaan komen. Zij koopwoning zal hierdoor minder waard worden 
(bereikbaarheid) en zijn leefomgeving zal verslechteren doordat vrachtverkeer in een laag 
tempo op 15 meter voor zijn huis langs zal trekken, al afremmend en optrekkend. Dat dit 
een grote aanslag op de luchtkwalitiet en geluidsdruk rond de woning betekent, behoeft 
geen verdere uitleg. Inspreker stelt dat alternatieven aangedragen zijn, die niet in deze 
plannen verwerkt zijn. 
 
Antwoord 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd.Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 322, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onjuistheden ontwerpbesluit   

Op de vraag of er onjuistheden in het ontwerpbesluit staan geeft inspreker aan dat ze niet 
begrijpen waarom deze vraag aan hen voorgelegd wordt. Juistheden en onjuistheden zijn 
door hen niet te toetsen. Insprekers zijn niet deskundig op het gebied van dergelijke 
ontwerpbesluiten en de inhoud van deze. Ze kunnen hierdoor geen “nee” aangeven. 
 

Antwoord 

Bedankt voor uw opmerking, ik neem dit ter kennisgeving aan.  
 
2.  Extra geluidsoverlast door verbreding. Meer fijn stof. Verzakte geluidswal 

Inspreker stelt dat de hele wijk last heeft van continue geluidhinder, die door het OWAB 
A28 Utrecht-Amersfoort alleen maar toeneemt. Bij de woning van insprekers wordt de 
gehele dag en nacht zeer hinderlijk verkeersgeluid gehoord, zowel voor het huis als achter 
het huis. Ook is er een vergroot risico op aantasting van de gezondheid door de vergrote 
uitstoot van fijnstofdeeltjes door het verkeer. Door de extra geluidsoverlast van de 
wegverbreding worden de huizen minder aantrekkelijk voor verkoop en dalen in waarde. 
 
Insprekers worden geraakt in hun belang omdat hun levensstandaard nu al flink wordt 
aangetast door de sterke geluidhinder. Slapen met open ramen is niet mogelijk door het 
lawaai, dat alleen maar erger zal worden. Door de extra geluidsoverlast daalt het huis in 
waarde. Verder worden ze geschaad in hun belang omdat er een vergroot risico is op 
aantasting van de gezondheid door het fijn stof.  
 
Insprekers vinden dat de rijksoverheid de huidige geluidhinder en mogelijk extra 
geluidhinder moet verlagen door de geluidswallen van de snelweg en van de groenstroken 
drastisch te verhogen. Ook vanwege het feit dat de geluidswal bij de groenstroken door de 
jaren heen flink is verzakt en dus veel minder geluid tegenhoudt. De rijksoverheid had al 
veel eerder de geluidswal moeten verhogen.  
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 

Inspreker stelt dat de huidige wal verzakt zou zijn. Anders dan inspreker stelt is dit niet 
het geval. De grondwal tussen de Oude Lageweg en het knooppunt is circa 1.45 meter 
hoog, gezien vanaf de snelwegzijde. Circa 35 meter na de Lageweg is de wal 1.55 meter 
en richting het noorden/knooppunt loopt dit af naar 1.40 meter. Als de grondwal verzakt 
zou zijn, zou dit zeker zichtbaar zijn. Het geluidsscherm staat tenslotte op palen, dus zou 
er een gat in de wal zitten tussen het maaiveld en het scherm van minimaal 1 meter. 
Vanwege het feit dat RWS de aangrenzende schermen verbouwt en de snelweg aan het 
verbreden is, zijn er inspecties uitgevoerd. Er is geen enkele verzakking van deze wal 
geconstateerd. 
 
Het al dan niet verzakt zijn van de geluidwal heeft vrijwel geen effect op de toetsing aan 
de grenswaarden in de Wet geluidhinder en de afweging van doelmatige maatregelen. De 
basis voor deze toetsing is immers het verschil tussen de toekomstige en de huidige 
geluidbelasting en die zal bij een verzakte geluidwal in beide situaties met een 
vergelijkbare waarde toenemen.  
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Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
Luchtkwaliteit 
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid. Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de 
luchtkwaliteit worden genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen 
voor verbetering van de luchtkwaliteit op te nemen in het Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. De monitoring van het NSL vindt jaarlijks plaats. 
Indien hieruit blijkt dat de geplande of reeds getroffen maatregelen onvoldoende effectief 
zijn, dan zullen er binnen het NSL (aanvullende) maatregelen worden genomen. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
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Zienswijze 323, ingediend door:                               

 
 
 
Deze zienswijze is vervallen.  
 
Doornummering 
In verband met de al verstrekte registratienummers door het Centrum Publieksparticipatie 
aan de overige zienswijzen is het nummer in de administratie gehandhaafd. 
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Zienswijze 324, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken veroorzaakt overlast in en rond Hooglanderveen 

Inspreker geeft aan hij/zij alleen heeft gelet op het belang van Hooglanderveen. Inspreker 
stelt dat door het afsluiten van de op- en afritten er onevenredig veel verkeer over de 
rondweg en wellicht zelfs sluipverkeer door het 30 km dorp zal rijden. Hoevelaken heeft 
veel bedrijvigheid met zwaar verkeer en het is een forensendorp met veel verkeer in de 
spits. De rondweg is er voor het ontsluiten van de woonwijk en niet voor Hoevelaken. 
 
Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat hij/zij elke dag via deze oprit naar 
zijn/haar werk gaat in Wageningen. Inspreker zal dus een alternatief moeten zoeken, met 
als gevolg overlast voor mensen en omgeving, terwijl er nu geen overlast wordt 
veroorzaakt. De woonwijk zal op sommige momenten moeilijker bereikbaar, zo niet 
onbereikbaar zijn. Daarnaast moeten op sommige rotondes de middelbare schoolkinderen 
per fiets de rondweg oversteken. Ook zijn het toegenomen geluid en stof niet echt 
verkoopargumenten voor de woningen.  
 
Inspreker stelt dat er acceptabele alternatieven zijn. Beter is gewoon deze oprit openlaten 
en energie steken in het aanpassen van het knooppunt, zoals rondom grote steden als 
Eindhoven en Den Bosch. Een klaverblad is uit de tijd en veroorzaakt onnodig files. Een 
op- en afrit sluiten is een besluit, waarbij ergens anders grotere gevolgen ontstaan voor de 
woon- en leefomgeving van veel mensen. 
 
Inspreker vervolgt zijn zienswijze met de standaardzienswijze van de Stichting Hoevelaken 
Bereikbaar en Leefbaar.  
 
Zienswijze 324 is verder gelijk aan zienswijze 58. Bij zienswijze 58 is de uitgebreide 
samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 
De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: particulieren) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar 
en Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 325, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Vanwege afsluiting afrit Hoevelaken gebruikt het verkeer de rondweg 

Vathorst 

Inspreker geeft aan dat zij de sluiting van de afrit Hoevelaken niet wenselijk vindt. Het 
verkeer zal gebruik maken van de rondweg door Vathorst, waarop het niet is berekend. 
Daarnaast zal het veel geluids- en milieuoverlast gaan opleveren. Inspreker stelt dat dit de 
bedoeling niet kan en mag zijn. 
 

Antwoord 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Amersfoort en omliggende plaatsen en daarnaast 
het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle 
overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 326, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Vanwege afsluiting afrit Hoevelaken gebruikt het verkeer de rondweg 

Hooglanderveen 

Inspreker geeft aan dat door het afsluiten van de op- en afritten er onevenredig veel 
verkeer over de rondweg zal rijden. De rondweg is voor het ontsluiten van de woonwijk en 
niet voor heel Hoevelaken. 
Inspreker wordt geraakt in haar belang omdat de woonwijk op sommige momenten 
moeilijker bereikbaar zal zijn. Ook het toegenomen geluid en stof zijn niet echt 
verkoopargumenten voor de woningen. Inspreker heeft alleen op het belang van 
Hooglanderveen gelet. 
 

Antwoord 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 327, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Extra geluidsmaatregelen voor woningen Rustenburg   

Inspreker maakt bezwaar tegen de plannen van RWS en is tegen het vaststellen van 
hogere geluidswaarden. Er moeten extra voorzieningen worden getroffen zoals het 
ophogen van de geluidswal en door middel van subsidies voor het geluidswerend maken 
van woningen. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 47 dB bedraagt.  

 
 
2.  Waardevermindering woning 

Inspreker vindt dat hij/zij wordt geraakt in zijn/haar woongenot in verband met 
geluidsoverlast en ook op financieel vlak in verband met een lagere waarde van de woning. 
 
Antwoord 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 328, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Wat zijn de effecten van de afsluiting afrit Hoevelaken?  

Inspreker geeft aan dat in het OWAB A28 in paragraaf 3.2 wordt aangegeven dat de afrit 
Hoevelaken voor verkeer vanuit Amsterdam wordt afgesloten. Over de effecten van deze 
afsluiting wordt geen toelichting gegeven. Welke routes zal dit verkeer nu zoeken? Vooral 
het verkeer vanuit Amsterdam zal nu als meest waarschijnlijk alternatief de 
Hanzeboulevard nemen. Dat betekent dat de al zeer drukke Hanzeboulevard in Vathorst 
nog verder wordt belast. En dit terwijl deze boulevard niet voor deze functie is ontworpen. 
Verder wordt een alternatief voor deze afsluiting niet beschouwd. Kan bijvoorbeeld de 
weglengte voor de weefbewegingen worden verlengd door de afrit iets in zuidelijke richting 
te verplaatsen? 
 
Inspreker woont in Hooglanderveen en heeft als belang dat het verkeer dat gebruik maakt 
van de lokale wegen in en om Hooglanderveen niet groeit. Inspreker maakt zich zorgen 
over de verkeersveiligheid op deze locale wegen die niet ontworpen zijn op deze functie. 
Hooglanderveen en Vathorst zijn ooit ontworpen als een autoluwe wijk. Daarnaast maakt 
inspreker zich zorgen over de toename van de geluidsoverlast en fijnstof. 
 

Antwoord 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 329, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken zorgt voor extra verkeer op rondweg en door 

Hooglanderveen. Veiligheid schoolkinderen.  

Inspreker geeft aan dat hij alleen heeft gelet op het belang van Hooglanderveen. Door het 
afsluiten van de op- en afritten zal er onevenredig veel verkeer over de rondweg en 
wellicht zelfs sluipverkeer door het 30 km dorp rijden. Hoevelaken heeft veel bedrijvigheid 
met zwaar verkeer en het is een forensendorp met veel verkeer in de spits. De rondweg is 
er voor het ontsluiten van de woonwijk en niet voor Hoevelaken.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat de woonwijk op sommige momenten 
moeilijker bereikbaar, zo niet onbereikbaar zal zijn. Daarnaast moeten op sommige 
rotondes de middelbare schoolkinderen per fiets de rondweg oversteken. Ook het 
toegenomen geluid en stof zijn niet echt verkoopargumenten voor de woningen. Inspreker 
stelt dat er aceptabele alternatieven zijn. Anders het openhouden van de afslagen.  
 

Antwoord 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 330, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Afsluiting afrit Hoevelaken: extra verkeer op rondweg, door Hooglanderveen 

en extra belasting Hogeweg. Onveilige situaties, ook voor schooljeugd. 

Inspreker geeft aan dat er wordt uitgegaan van het feit dat de veiligheid in het gedrang 
komt bij handhaving van de afrit. Hoewel daar misschien een kern van waarheid in zit, 
staat sowieso ook de veiligheid  van de verkeersdeelnemers op de nieuw te rijden route 
(Hogeweg) op het spel. Indien men op de snelweg niet in staat is om de verkeersregels op 
de juiste wijze toe te passen, waarom dan wel op de Hogeweg?  
 
Op de Hogeweg zijn enkele ontsluitingswegen aangesloten. Het betreft: de weg naar 
Stoutenburg (Barneveldseweg, de ‘Tweede Steeg’), de ontsluiting van het nieuwe 
industrieterrein Vinkenhoef en vlak voor de spoorwegovergang nog de Koedijkerweg. 
Uiteraard de spoorweg Amersfoort-Apeldoorn, gevolgd door de Oude Lageweg. Daarnaast 
staat er een aantal woningen en bedrijven langs de Hogeweg die hun uitrit rechtstreeks uit 
zien komen op de rijbanen van de Hogeweg. Op de Hogeweg wordt in de avondspits hinder 
ondervonden door truckers die naar het Chauffeurscafé op de hoek van de 
Barneveldseweg gaan.  
 
Aanwonenden en bedrijven hebben in de spits tijden nu al grote problemen om de weg op 
te kunnen komen, en slechts de beleefdheid van sommige weggebruikers zorgt ervoor dat 
zij de weg op kunnen komen. Bij grotere drukte zal ook de bereidheid (lees beleefdheid) 
om iemand ertussen te laten, afnemen. Immers, zo stelt het rapport ook over de 
verkeersafwikkeling op de A1, dat bij drukte de verkeersveiligheid afneemt.  
 
Daarnaast vinden er per dag veel verkeersbewegingen plaats naar en van industrieterrein 
Vinkenhoef. Het McDonalds magazijn, taxi- en busmaatschappij Besseling en de overige 
bedrijven zorgen daarvoor. Hierdoor zal een snelle doorstroom op de Hogeweg veelvuldig 
gestremd worden.   
 
De Koedijkerweg is een binnendoorweg, vooral voor aanwonenden van belang. De 
spoorweg Amersfoort-Apeldoorn heeft vele malen per dag voorrang op het autoverkeer dat 
over de Hogeweg gaat.  
 
De Oude Lageweg is een belangrijke fietsroute voor scholieren in de leeftijdscategorie 12-
18 jaar, komend vanuit Hoevelaken en Terschuur. Zij dienen hier de Hogeweg over te 
steken. Inspreker denkt dat de onveilige situatie die zal gaan ontstaan op de A1 overtroefd 
zal worden door onveilige situaties in het kwadraat op de Hogeweg.  
 
2  Aanrijdtijden hulpdiensten    

Inspreker geeft aan dat hiernaast de belangen van bewoners van Hooglanderveen over het 
hoofd worden gezien. Om Hooglanderveen ligt een rondweg met meer dan 10 rotondes. 
Deze rondweg verzorgt aan beide zijden van Hooglanderveen de ontsluiting om het dorp in 
en uit te gaan. Met de geplande afsluiting van de afrit ligt het voor de hand dat deze 
rondweg zal dichtslibben, wat ervoor zal zorgen dat zowel Hooglanderveen (2000 
inwoners) als Vathorst (20.000 inwoners) gedurende de spitsperiodes compleet 
onbereikbaar kunnen zijn. Zeker in het geval van calamiteiten zullen 
hulpverleningsvoertuigen niet binnen de gestelde aanrijdnormtijden aanwezig zullen zijn. 
De rondweg is voorzien van 2 rijbanen (één voor iedere rijrichting, gescheiden door een 
verhoogde middenberm). Door toename van het verkeer zullen ook lawaai en 
luchtvervuiling toenemen.  
 

Antwoord op punt 1 en 2 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd.Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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In het rapport Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken, waar in het 
voornoemde hoofdstuk 4 naar verwezen wordt, wordt ook ingegaan op de bereikbaarheid 
door hulpdiensten.  
 

3.  Waardevermindering 

Inspreker stelt dat hij in zijn belangen wordt geschaad doordat de veiligheid in het dorp 
(bejaardenhuis, school, sportverenigingen en bewoners) verslechtert. Het dorp raakt 
opgesloten door een drukke verkeersader met meer dan 10 verkeersbelemmerende 
rotondes, waardoor de leefbaarheid achteruit zal gaan, alsmede de waarde/ 
verkoopbaarheid van de woningen. Indien deze plannen onverkort worden uitgevoerd, zal 
inspreker een planschadeclaim indienen. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Zienswijze 331, ingediend door:                              

 
 
Inwoner uit Hooglanderveen 
 
 
1.   Bereikbaarheid Hooglanderveen vermindert vanwege afsluiting afrit 

Hoevelaken 

Inspreker geeft als inwoner van Hooglanderveen aan dat door het afsluiten van de A1 afrit 
voor verkeer vanuit richting Amsterdam en Zwolle de bereikbaarheid van het dorp 
aanzienlijk zal verslechteren. Het verkeer dat naar Hoevelaken gaat zal gebruik maken van 
de lokale wegen die door de woonomgeving lopen. Deze wegen zijn daar niet op toegerust 
en zullen door dit verkeer verstopt raken.  
 
Het extra verkeer naar Hoevelaken dat van de A28 afslag bij de Hogeweg in Amersfoort 
gebruik zal maken, zal voor meer stagnatie van verkeer op het lokale wegennet in 
Hooglanderveen en directe omgeving zorgen, evenals het verkeer dat op de A1 en de A28 
kiest voor afslagen die leiden door Hooglanderveen. 
 
2.   Verkeersveiligheid in en rond Hooglanderveen onder druk   

Inspreker stelt dat door het extra verkeer de inwoners van Hooglanderveen met meer 
lawaai en luchtvervuiling worden geconfronteerd, waarover hij in het OWAB geen enkele 
onderbouwing kan terugvinden. Het zal leiden tot meer onveilige situaties waarover in het 
OWAB in bijlage 5.1 is aangegeven dat een daling van de verkeersdruk op het 
onderliggende wegennet een gunstig effect heeft op het terugdringen van het aantal 
ernstige ongevallen. De woonwijk zal op sommige momenten moeilijker bereikbaar, zo niet 
onbereikbaar zijn. De verkeersveiligheid op de rotondes van de rondweg Vathorst waar de 
(middelbare school)-kinderen per fiets de rondweg oversteken zal afnemen door de 
toename van het (sluip)verkeer. 
 
Het afsluiten van de afrit zal ook een negatieve invloed hebben op het vestigingsklimaat 
voor ondernemers/bedrijven in de directe omgeving van het knooppunt Hoevelaken.  
 

3.   Argument om de afslag open te houden 

Inspreker is van mening dat het opheffen van de afrit A1 Hoevelaken niet moet worden 
uitgevoerd, omdat het zijn belang, ondermeer als weggebruiker en als huizenbezitter, zeer 
schaadt evenals dat van vele medebewoners. De argumenten voor het afsluiten zijn niet, 
of in ieder geval onvoldoende, onderbouwd. Bovendien zijn er goede argumenten om de 
afslag open te houden. Bijvoorbeeld verplaatsen waardoor het weefvak langer wordt. 
Inspreker vreest dat de afsluiting een negatieve invloed zal hebben op de huizenprijzen in 
Hooglander-veen en dat de woning moeilijker verkoopbaar wordt. 
 
4.  Aanpassingen van knooppunt Hoevelaken als 1 OWAB nemen, inclusief de afrit 

Hoevelaken 
Inspreker ziet graag dat de rijksoverheid vooral een goede oplossing bedenkt voor dit 
belangrijke verkeersknooppunt. Daarbij rekening houdend met de dichtheid van de 
bebouwing en de VINEX-wijk Vathorst beide rondom het klaverblad gesitueerd. Er zal een 
balans gevonden moeten worden tussen mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Mede 
daarom dient de minister te overwegen om de aanpassingen van knooppunt Hoevelaken 
ook als 1 OWAB te nemen inclusief de A1 afrit Hoevelaken. Hierdoor wordt het mogelijk 
om de plannen als geheel te beschouwen. 
 
Antwoord op punt 1 t/m 4 
Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken, Hooglanderveen en omliggende plaatsen en 
daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze 
en alle overige zienswijzen die ingaan op het onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een 
uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze vindt u in het thematische gedeelte van deze 
Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u 
dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
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Zienswijze 332, ingediend door:                              

 
 
 
Deze zienswijze is vervallen.  
 
 
Doornummering 
In verband met de al verstrekte registratienummers door het Centrum Publieksparticipatie 
aan de overige zienswijzen is het nummer in de administratie gehandhaafd. 
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Zienswijze 333, ingediend door:                               

 
 
 
Deze zienswijze is vervallen.  
 
 
Doornummering 
In verband met de al verstrekte registratienummers door het Centrum Publieksparticipatie 
aan de overige zienswijzen is het nummer in de administratie gehandhaafd. 
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Zienswijze 334, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Huis ter Heide                                     
 
 
1.   Woningbouw op sportvelden in (PvE Huis ter Heide) zou niet meer geluid 

krijgen 

RWS gaat over tot verbreding van de A28. Op het traject langs de woning van insprekers 
legt RWS tweelaags ZOAB aan. Deze verbreding leidt ondanks die maatregel toch tot meer 
geluidsoverlast op de gevel van de woning van inspreker. De geluidsbelasting zal boven de 
in de Wet geluidhinder gestelde waarden uitkomen.Dit verbaast insprekers. Immers in het 
Programma van Eisen (woningbouw op de sportvelden in Huis ter Heide West) dat op 29 
september 2009 door de raad van Zeist is vastgesteld, staat (op pag. 37) dat de mogelijke 
verbreding van de A28 voor de geluidsbelasting geen gevolgen heeft voor Huis ter Heide 
omdat RWS bij de aanleg van extra rijstroken wettelijk verplicht is de totale 
geluidsbelasting niet te laten toenemen. Inspreker stelt dat zij als burgers er toch vanuit 
mogen gaan dat deze informatie klopt? Ook in de folder van RWS “Geluid luister nauw” 
staat (op pag. 6) een verwijzing naar het stand still beleid. 
 
Antwoord  
Het toetsingskader van de Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de toename als 
gevolg van het project A28 Utrecht Amersfoort ongedaan te maken. Hierbij wordt voor de 
afzonderlijke woningen de geluidbelasting in de toekomstige situatie vergeleken met de 
grenswaarde. Dit voor de woningen in de wijk van inspreker in de meeste gevallen de 
geluidbelasting in de situatie voor opening van de spitsstrook, 1995.  
Als blijkt dat toenames van 1.5 dB of meer zijn, worden voor deze woningen 
geluidbeperkende maatregelen onderzocht. Als het niet doelmatig is om de resterende 
overschrijdingen met maatregelen weg te nemen, biedt de Wet geluidhinder de 
mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen. Dat is het geval bij de woning van 
inspreker. 
 

2.  Plaatsing geluidsscherm bij Huis ter Heide. Kosten gezondheidsschade 

meenemen in de berekeningen 

Inspreker vernam tijdens de informatiebijeenkomst op 29 maart 2011 in Figi van de 
geluidsspecialist dat de extra geluidsbelasting op de woning van inspreker al niet teniet 
kan worden gedaan door een geluidswal langs de A28 van 2 meter hoog.  
RWS wil deze maatregel niet nemen omdat dat niet “kosteneffectief” zou zijn. Dat wordt 
betwist door insprekers. Het vaststellen van een hogere toelaatbare waarde is een 
schijnoplossing en daarom niet acceptabel.  
Een (voldoende hoog) geluidsscherm is wel degelijk een doelmatige maatregel. De 
gevolgde berekening van de kosten (of eigenlijk de te lage budgettering) vindt inspreker 
niet adequaat.  
Inspreker is van mening dat de kosten van gezondheidsschade door de negatieve milieu-
effecten in deze berekening meegenomen moeten worden. Inspreker eist dat RWS zich 
aan de Wet geluidhinder houdt en alsnog besluit om voor deze geluidsproblematiek de 
voor de buurt benodigde maatregelen te treffen.  
 
Antwoord 
Ook uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt, zie par. 6.4.4 van 
het Specifiek bijlagenrapport, dat het treffen van extra maatregelen bij Huis ter Heide niet 
doelmatig is. In de beantwoording van zienswijze 144 wordt daar uitgebreid op ingegaan. 
 

3.  Reductie rijsnelheid naar 80 km per uur. Verbreding en lokale gezondheid 

Een andere, niet overwogen en zeer effectieve bronmaatregel is het reduceren van de 
rijsnelheid tot 80 km per uur. Inspreker dringt er met klem op aan deze maatregel alsnog 
bij de besluitvorming te betrekken. 
 
Een dergelijke maatregel is ook van belang gelet op de toenemende luchtverontreiniging 
ten gevolge van de verbreding en het toenemende verkeer. Door die verbreding is de 
minister ook verantwoordelijk voor de gezondheid van de bewoners en dient daar rekening 
mee te worden gehouden. Inspreker is van mening dat de gezondheid van de inwoners 
van Huis ter Heide-Zuid niet ten koste mag gaan van het belang van het verkeer. Een 
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mogelijk argument dat de lucht in Nederland gemiddeld beter wordt is geen valide 
argument waar het de lokale gezondheidssituatie betreft van insprekers.  
 
Antwoord 

Verlagen maximumsnelheid 
Het uitgevoerde akoestische onderzoek vormt geen aanleiding voor het verlagen van de 
maximumsnelheid. Aangezien de hoogste bijdrage aan de totale geluidbelasting wordt 
veroorzaakt door vrachtverkeer, zou het effect van een snelheidsverlaging overigens 
beperkt zijn, aangezien voor vrachtwagens al een lagere snelheid geldt. 
 
Ook vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit is er, uitgaande van de geldende normen voor 
luchtkwaliteit, geen aanleiding voor het verlagen van de maximumsnelheid. 
 
Luchtkwaliteit  
Het project A28 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). In het NSL zijn de maatregelen gebundeld die Rijk, provincies en gemeenten 
nemen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 
stof en stikstofdioxide. Het tijdig voldoen aan de grenswaarden is van belang voor de 
volksgezondheid. 
  
Omdat de maatregelen die nodig zijn voor verbetering van de luchtkwaliteit worden 
genomen in het kader van het NSL, is het niet nodig om maatregelen voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, zoals een aanpassing van de maximumsnelheid, op te nemen in het 
Wegaanpassingsbesluit.  
 
Uit de meest recente monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het NSL blijkt dat 
overal langs het tracé van de wegaanpassing tijdig wordt voldaan aan de Europese 
grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Daarnaast zal de luchtkwaliteit in de 
toekomstige situatie, met de wegaanpassing, naar verwachting beter zijn dan de 
luchtkwaliteit in de huidige situatie. De voortdurende aanscherping van de Europese 
emissienormen voor nieuwe voertuigen draagt bij aan deze verbetering. De monitoring van 
het NSL vindt jaarlijks plaats. Indien hieruit blijkt dat de geplande of reeds getroffen 
maatregelen onvoldoende effectief zijn, dan zullen er binnen het NSL (aanvullende) 
maatregelen worden genomen. 
 
Het MER A28 luchtonderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in het 
onderzoeksgebied en de effecten van het project op de luchtkwaliteit. Uit dit 
luchtonderzoek blijkt dat de totale uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof in het 
studiegebied toeneemt als gevolg van de wegaanpassing, maar dat deze toename niet 
leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof of stikstofdioxide. Dit is in 
lijn met de resultaten van de monitoring van het NSL. 
 
Een verdere toelichting over het NSL vindt u in het thematische deel van deze Nota van 
Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Luchtkwaliteit. 
 

4.  Faseringstraject in verband met onderhoud aan de A28 

Inspreker is het er niet mee eens dat het Rijk via een faseringstraject (onder het mom van 
“onderhoud”) de fysieke verbreding reeds realiseert, voordat de wegaanpassingsprocedure 
is afgerond. Dit betekent dat het recht op het inbrengen van bezwaren tegen verbreding 
feitelijk niets kan voorstellen, omdat economische argumenten van kapitaalvernietiging 
zullen prevaleren. Deze feitelijke verbreding moet mogelijk worden via een omgevings-
vergunning van de gemeente Zeist. De vraag van inspreker is of dit juridisch wel kan.  
 
Antwoord 

Aan de A28 wordt in 2011/2012 groot onderhoud uitgevoerd. Om dit te kunnen uitvoeren 
is extra asfalt aangelegd, de zogeheten ‘faseringsstroken’, zodat het verkeer, ondanks het 
groot onderhoud, door kon blijven doorrijden. Door de faseringsstroken bleven in de 
onderhoudsperiode voor het verkeer 2x2 rijstroken beschikbaar. De gemeente Zeist heeft 
in mei 2011 een omgevingsvergunning afgegeven voor het afwijken van vigerende 
planologische bestemmingen, om de aanleg van het extra asfalt mogelijk te maken. De 
gemeente is hiertoe bevoegd. De vergunning is in juli 2011 onherroepelijk geworden 
omdat er geen beroepschrift tegen is ingediend. Belanghebbenden hebben echter nog 
steeds de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de aanpassing van de A28 waartoe 
besloten wordt in het Wegaanpassingsbesluit. 
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Zienswijze 335, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
Insprekers geven aan dat ze nu al zo veel last heben van het geluid van de A28, dat zij 
genoodzaakt zijn met de ramen dicht te slapen. Bovendien weten ze ook dat ze zijn 
blootgesteld aan zorgwekkende concentraties fijn stof. Dit betreft ook kinderen, die daar 
waarschijnlijk gevoeliger voor zijn. Na de verbreding van de A28 zullen zowel 
geluidsbelasting als fijnstofbelasting alleen maar toenemen. 
 
Een geluidwal biedt tegen geluid onvoldoende bescherming en tegen fijn stof al helemaal 
niet. Insprekers maken daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze niet afdoende is tegen het teveel aan 
geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op dakterras en in de tuin onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor 
“geluidsvermindering Schuilenburg en leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 335.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker vindt dat de luifel betaald kan worden uit:  

• het niet plaatsen van de hybride geluidswal.  
• Het niet hoeven nemen van geluidisolerende maatregelen aan de woningen en 

betalen voor planschade 
• Het niet hoeven gebruiken van de stillere, duurdere ZOAB-variant 

Bovendien betekent een overkapping ook dat de fijnstofbelasting afneemt. Een duurzame 
oplossing ook. 
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) 
geluidsvermindering en aanleg overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 
335. 
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3.  Aan de oostkant is voldoende ruimte voor verbreding 

Inspreker heeft er bezwaar tegen dat de verbreding aan de westkant is gepland. Dit is 
onbegrijpelijk omdat de weg al zo dicht bij de woningen ligt, en er aan de oostkant 
voldoende ruimte is.  
 
Antwoord 

In de Spoedwet wegverbreding is besloten dat de A28 symmetrisch verbreed moet 
worden, om zoveel mogelijk het bestaande asfalt te kunnen benutten. Dit is dan ook als 
uitgangspunt gehanteerd bij de uitwerking van de wegdoorsneden. Symmetrische 
verbreding heeft o.m. de volgende voordelen: 

• Bestaande op- en afritten grotendeels behouden blijven. Bij een éénzijdige 
verbreding zouden op- en afritten verlegd moeten worden.  

• De bestaande weg blijft bestaan. Eénzijdige verbreding heeft tot gevolg dat de as 
van de weg verschuift. Door asverschuiving zal ook een deel van de bestaande 
weg gesloopt moeten worden. Door symmetrische verbreding wordt dus het best 
gebruik gemaakt van de bestaande weg, wat leidt tot lagere kosten dan éénzijdige 
verbreding.  

• Er hoeft minder grond aangekocht te worden om de wegverbreding mogelijk te 
maken.  

 

5. Kappen van bomen 

Insprekers zijn inwoners van de wijk Schuilenburg. Ze geven aan dat in hun visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 336, ingediend door:                               

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op dakterras en in de tuin onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor 
“geluidsvermindering Schuilenburg en leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 336.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het dakterras en 
in de tuin.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De beantwoording bij zienswijze 113 voor “20 dB(A) 
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geluidsvermindering en aanleg overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 
336. 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. Inspreker geeft aan dat zijn vrouw longembolie heeft en daardoor extra 
last van vervuilde lucht, o.a. door fijn stof. 
De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een significante 
toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de bestaande 
luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de suggestie dat er 
kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker bezwaar tegen 
verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt 
tevens voor onderhavige zienswijze 336. 

 
 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons, in de tuin en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt 
en recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 337, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Uit rapport van bureau “Stilte Advies en Meten” blijkt hogere geluidsoverlast 

bij de Schuilenburght  

Insprekers wonen in De Schuilenburght, een appartementengebouw met de mogelijkheid 
van zorg, gelegen aan het Schuilenburgerplein 1 in Amersfoort. Het gebouw ligt op minder 
dan 100 meter afstand van de A28.  
 
De effecten van de uitbreiding op de omgeving zijn naar de mening van insprekers reden 
om het project af te blazen. De uitbreiding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken zal 
voor meer hinder van geluid en uitlaatgassen/fijn stof zorgen in de woning. Ook zal door 
het geplande geluidsscherm het uitzicht vanuit een groot aantal van de 
(gemeenschappelijke) ruimtes van het gebouw worden verminderd. 
 
Insprekers zetten vraagtekens bij het voor het OWAB uitgevoerde akoestisch onderzoek. 
De heersende waarden zijn in werkelijkheid hoger dan de berekende waarden die in het 
rapport van het akoestisch onderzoek worden genoemd. Dit blijkt uit de rapportage geluid 
en luchtkwaliteit die Stilte Advies en Meten heeft opgesteld in opdracht van de Stichting 
A28 Duurzaam. Daardoor is bij de berekeningen van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. 
Inspreker vraagt zich af met welke verkeersintensiteiten is gerekend. Zonder inzage in 
deze gegevens kan inspreker niet nagaan of de berekeningen in het akoestisch onderzoek 
juist zijn. 
 
Antwoord 

 

Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. Er kan dus geen eenduidige conclusie worden getrokken m.b.t. de vermeende 
onjuistheid van de berekende waarden. 
 
Voor wat betreft fijn stof:  
Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (NSL) in 
werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en tijdig aan de wettelijke grenswaarden 
wordt voldaan, voor fijn stof (PM10) en voor stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere 
reactie met betrekking tot het onderwerp luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
In de paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. 
Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar dat gedeelte.  
 
2.  Hogere waarde geluid op de woning. Waarom is niet gekozen voor luifel als 

geluidwering over de A28? 

Insprekers maken bezwaar tegen de vastgestelde hogere waarde op grond van de Wet 
geluidhinder voor de woningen op de vijfde verdieping en hoger. Het geluidniveau in de 
appartementen is nu al dusdanig hoog dat de bewoners daarvan hinder ondervinden. Met 
de uitbreiding van de A28 zal het geluidniveau alleen maar toenemen. In het aanvullende 
akoestisch onderzoek naar de mogelijkheden om doelmatige maatregelen te treffen voor 
de clusters Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek in Amersfoort, worden drie 
mogelijkheden onderzocht om ter hoogte van De Schuilenburght geluidwerende 
maatregelen te treffen. Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat niet gekozen is voor de 
meest doeltreffende maatregel, de luifel, maar voor de goedkoopste, het geluidsscherm. 
Deze keuze is onvoldoende gemotiveerd. De geluidbelasting binnen de appartementen zal 
hierdoor hoger zijn dan noodzakelijk. Overigens is geen onderzoek gedaan naar het 
geluidniveau in de appartementen, zodat onduidelijk is of wordt voldaan aan de eis uit het 
Bouwbesluit, die inhoudt dat het maximum binnenniveau 33 dB Lden bedraagt. 
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Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
In tegenstelling tot wat inspreker beweert, geldt voor zijn woning in de Wet geluidhinder 
een maximumwaarde voor de geluidbelasting in de woning van 43 dB. Dit is een gevolg 
van het feit dat de woning een zgn. niet afgehandelde saneringssituatie is (zie ook 
hoofdstuk 2 van het hoofdrapport akoestisch onderzoek). 
 
Om te kunnen vaststellen of de geluidbelasting in de woning van inspreker aan deze 
waarde voldoet, zal er bij de uitvoering van het project een onderzoek worden gedaan. Als 
blijkt dat niet kan worden voldaan aan deze eis, worden mogelijk geluidbeperkende 
maatregelen getroffen. 
 
 

3. Geluidoverlast op balkon en in buitenruimte 

Insprekers stellen dat bewoners van De Schuilenburght niet alleen binnen de woning 
hinder ondervinden van geluid en uitlaatgassen afkomstig van de A28. Ook op de balkons, 
in de gemeenschappelijk buitenruimte en in de omgeving van de Schuilenburght zorgt de 
A28 voor overlast. Deze hinder zal met de uitbreiding van de A28 verder toenemen. 
 
Antwoord 
Uit de berekeningen voor het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt 
dat de geluidbelasting bij de woning van inspreker in de toekomstige situatie (2023) met 
de voorgestelde maatregelen met ca. 4 dB afneemt ten opzichte van de huidige situatie 
(2010). 
 
 

4. Aantasting Ecologische hoofdstructuur en effect op beschermde diersoorten 

Insprekers stellen dat de Ecologische hoofdstructuur wordt aangetast en heeft er ook 
bezwaar tegen dat de uitbreiding van de A28 negatieve effecten zal hebben op een aantal 
door de Flora- en faunawet beschermde diersoorten. Insprekers menen dat de 
compenserende maatregelen onvoldoende zullen zijn en het project derhalve schade zal 
opleveren aan de natuur.  
 
Antwoord 

De provincie Utrecht is bevoegd gezag inzake compensatie van de aantasting van de 
Ecologische hoofdstructuur. De provincie is nauw betrokken geweest bij het bepalen van 
de compenserende maatregelen en is hiermee akkoord. In het deelrapport natuur bij het 
MER, dat een bijlage vormt bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit, is dit 
uiteengezet. 
De schade aan door de Flora- en faunawet beschermde soorten treedt niet op. De 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven in het (O)WAB leiden ertoe dat 
geen schade optreedt. Daarnaast is bij de uitvoering van het werk een zogenaamd 
ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe tijdens het werk rekening 
wordt gehouden met de flora en fauna. Eén van de zwaarwegende punten is dat de 
uitvoering plaatsvindt onder supervisie van een ter zake kundige ecoloog.  
 
 
 

 

Insprekers vervolgen hun zienswijze met de verstrekte standaard-zienswijze via 

de stichting A28 Duurzaam Schuilenburg. 

 

 

5.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
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voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op dakterras en in de tuin onmogelijk zijn.  
 

Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor 
“geluidsvermindering Schuilenburg en leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige 
zienswijze 337.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

6.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Insprekers willen dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het 
dakterras en in de tuin.  
 
Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) 
geluidsvermindering en aanleg overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige zienswijze 
337. 
 
7.  Luchtkwaliteit 

Volgens insprekers zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook hebben 
insprekers bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
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Antwoord 

De zienswijze van insprekers is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt 
tevens voor onderhavige zienswijze 337. 

 

8.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons, in de tuin en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt 
en recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
9. Kappen van bomen 

Inspreker zijn inwoners van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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6. Beantwoording nagekomen reacties 

 
 
 

In dit hoofdstuk zijn de 20 nagekomen reacties samengevat. Deze zijn ingediend tegen het 
OWAB A28 Utrecht-Amersfoort, maar buiten de inspraaktermijn. Wegens deze 
overschrijding van de termijn kunnen de insprekers geen beroepschrift indienen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
De insprekers zijn per brief ingelicht door het Centrum Publieksparticipatie dat hun reactie 
na afloop van de termijn is binnengekomen. 
 
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft echter besloten de reacties wel samen te 
vatten en van een antwoord te voorzien. Ook de indienders van de nagekomen reacties 
krijgen de beantwoording toegestuurd. 
 
De nummers 401 tot en met 420 zijn aan de reacties gegeven door Rijkswaterstaat 
Utrecht, dit zijn werknummers ten behoeve van deze Nota.  
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Zienswijze 401, buiten termijn, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt. Woningen die een hogere 
geluidsbelasting zouden krijgen liggen verspreid door de hele wijk. Voor eenzelfde soort 
woning die er pal naast ligt zou dit niet het geval zijn. Dit is zeer twijfelachtig. 
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk 
(Rustenburg) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het 
leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem. Inspreker wijst erop dat voor zijn woning 
een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. Hiermee wordt zijn woonklimaat 
aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een 
definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat er opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij 
een geringe toename. 
 
Inspreker verzoek het geluidsaspect voor zijn woning de directe omgeving en de wijk nog 
eens kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van 
het geluidscherm) dat zijn woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met 
gebruikmaking van de tekst van de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 
Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
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woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Zijn 
woning valt onder de woningen waar de minister ontheffing voor wil aanvragen. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van zijn woning. Hierdoor zal inspreker financieel benadeeld worden.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 
Antwoord 

Zoals onder punt 1 vermeld is in de beantwoording van zienswijze 124 ingegaan op de 
uitgevoerde toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van 
maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen. 
Daarmee wordt voldaan aan de normstellling van de Wet geluidhinder en is een onderzoek 
naar maatregelen om de geluidbelasting verder te verlagen niet relevant. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord  
Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 402, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 

 

1. Uit rapport van bureau “Stilte Advies en Meten” blijkt hogere geluidsoverlast 

bij de Schuilenburght  

Inspreker is bewoner van appartementengebouw de Schuilenburght, met de mogelijkheid 
tot zorg. Het gebouw ligt op minder dan 100 meter afstand van de A28. De effecten van 
de uitbreiding op de omgeving zijn naar de mening van inspreker reden om het project af 
te blazen. De uitbreiding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken zal voor meer hinder van 
geluid en uitlaatgassen/fijn stof zorgen in de woning. Ook zal door het geplande 
geluidsscherm het uitzicht vanuit een groot aantal van de (gemeenschappelijke) ruimtes 
van het gebouw worden verminderd. 
 
Inspreker zet vraagtekens bij het voor het OWAB uitgevoerde akoestisch onderzoek. De 
heersende waarden zijn in werkelijkheid hoger dan de berekende waarden die in het 
rapport van het akoestisch onderzoek worden genoemd. Dit blijkt uit de rapportage geluid 
en luchtkwaliteit die Stilte Advies en Meten heeft opgesteld in opdracht van de Stichting 
A28 Duurzaam. Daardoor is bij de berekeningen van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. 
Inspreker vraagt zich af met welke verkeersintensiteiten is gerekend.  
 
Antwoord 

 

Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. Er kan dus geen eenduidige conclusie worden getrokken m.b.t. de vermeende 
onjuistheid van de berekende waarden. 
 
Lucht 
Voor wat betreft fijn stof: Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en 
tijdig aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan, voor fijn stof (PM10) en voor 
stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie met betrekking tot het onderwerp 
luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u 
een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik verwijs u dus voor de beantwoording 
graag naar dat gedeelte.  
 
2.  Hogere waarde geluid op de woning. Waarom is niet gekozen voor luifel als 

geluidwering over de A28? 

Inspreker maakt bezwaar tegen de voor de woning vastgestelde hogere waarde op grond 
van de Wet geluidhinder. Het geluidniveau in de woning is nu al dusdanig hoog dat ze 
daarvan hinder ondervindt. Met de uitbreiding van de A28 zal het geluidniveau alleen maar 
toenemen. In het aanvullende akoestisch onderzoek naar de mogelijkheden om doelmatige 
maatregelen te treffen voor de clusters Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek in 
Amersfoort, worden drie mogelijkheden onderzocht om ter hoogte van De Schuilenburght 
geluidwerende maatregelen te treffen. Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat niet 
gekozen is voor de meest doeltreffende maatregel, de luifel, maar voor de goedkoopste, 
het geluidsscherm. Deze keuze is onvoldoende gemotiveerd. De geluidbelasting binnen de 
woning zal hierdoor hoger zijn dan noodzakelijk. Overigens is geen onderzoek gedaan naar 
het geluidniveau in de woning, zodat onduidelijk is of wordt voldaan aan de eis uit het 
Bouwbesluit, die inhoudt dat het maximum binnenniveau 33 dB Lden bedraagt. 
 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
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Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
In tegenstelling tot wat inspreker beweert, geldt voor zijn woning in de Wet geluidhinder 
een maximumwaarde voor de geluidbelasting in de woning van 43 dB. Dit is een gevolg 
van het feit dat de woning een zgn. niet afgehandelde saneringssituatie is (zie ook 
hoofdstuk 2 van het hoofdrapport akoestisch onderzoek). 
 
Om te kunnen vaststellen of de geluidbelasting in de woning van inspreker aan deze 
waarde voldoet, zal er bij de uitvoering van het project een onderzoek worden gedaan. Als 
blijkt dat niet kan worden voldaan aan deze eis, worden mogelijk geluidbeperkende 
maatregelen getroffen. 
 

3. Geluidoverlast op balkon en in buitenruimte 

Inspreker stelt niet alleen binnen de woning hinder te ondervinden van geluid en 
uitlaatgassen. Ook op het balkon, in de gemeenschappelijk buitenruimte en in de 
omgeving van de Schuilenburght zorgt de A28 voor overlast. Deze hinder zal met de 
uitbreiding van de A28 verder toenemen. 
 
Antwoord 
Uit de berekeningen voor het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt 
dat de geluidbelasting bij de woning van inspreker in de toekomstige situatie (2023) met 
de voorgestelde maatregelen met ruim 3 dB afneemt ten opzichte van de huidige situatie 
(2010). 
 

4. Aantasting Ecologische hoofdstructuur en effect op beschermde diersoorten 

Inspreker stelt dat de Ecologische hoofdstructuur wordt aangetast en heeft er ook bezwaar 
tegen dat de uitbreiding van de A28 negatieve effecten zal hebben op een aantal door de 
Flora- en faunawet beschermde diersoorten. Inspreker meent dat de compenserende 
maatregelen onvoldoende zullen zijn en het project derhalve schade zal opleveren aan de 
natuur. 
 
Antwoord 

De provincie Utrecht is bevoegd gezag inzake compensatie van de aantasting van de 
Ecologische hoofdstructuur. De provincie is nauw betrokken geweest bij het bepalen van 
de compenserende maatregelen en is hiermee akkoord. In het deelrapport natuur bij het 
MER, dat een bijlage vormt bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit, is dit 
uiteengezet. 
De schade aan door de Flora- en faunawet beschermde soorten treedt niet op. De 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven in het (O)WAB leiden ertoe dat 
geen schade optreedt. Daarnaast is bij de uitvoering van het werk een zogenaamd 
ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe tijdens het werk rekening 
wordt gehouden met de flora en fauna. Eén van de zwaarwegende punten is dat de 
uitvoering plaatsvindt onder supervisie van een ter zake kundige ecoloog.  
 

 

Tweede zienswijze van inspreker met behulp van de standaardzienswijze van de “Stichting 
Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 

 

 

5.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 
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• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek op het balkon voeren onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

6.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en in de 
tuin.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie.  
 
7.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 113 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
nagekomen reactie. 
 

 

8.  Schadevergoeding 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 654 

 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op het balkon en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en 
recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
9. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij/zij geeft aan dat in zijn/haar visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord  
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 403, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt. Woningen die een hogere 
geluidsbelasting zouden krijgen liggen verspreid door de hele wijk. Voor eenzelfde soort 
woning die er pal naast ligt zou dit niet het geval zijn. Dit is zeer twijfelachtig. 
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk 
(Rustenburg) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het 
leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem. Inspreker wijst erop dat voor zijn woning 
een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. Hiermee wordt zijn woonklimaat 
aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een 
definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat er opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij 
een geringe toename. 
 
Inspreker verzoek het geluidsaspect voor zijn woning de directe omgeving en de wijk nog 
eens kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van 
het geluidscherm) dat zijn woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 46 dB bedraagt.  
 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van 
de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.   

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
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Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Zijn 
woning valt onder de woningen waar de minister ontheffing voor wil aanvragen. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van zijn woning. Hierdoor zal inspreker financieel benadeeld worden.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 
Antwoord 

Zoals onder punt 1 vermeld is in de beantwoording van zienswijze 124 ingegaan op de 
uitgevoerde toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van 
maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen. 
Daarmee wordt voldaan aan de normstellling van de Wet geluidhinder en is een onderzoek 
naar maatregelen om de geluidbelasting verder te verlagen niet relevant. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 404, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 

 

1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij  aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige nagekomen zienwijze. 
 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
nagekomen reactie.  
 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 405, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 

 

1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie.  
 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
nagekomen reactie. 
 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 406 buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.  Geluidsmaatregelen voor Rustenburg. Hogere waarde geluid is van invloed op 

leefmilieu. 

Inspreker geeft aan dat er een goed en inzichtelijk onderzoek ontbreekt naar een 
effectieve geluidsafscherming van zijn woning en de wijk. Daarom is het woon- en 
leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor een betere 
verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker, terwijl dit voorkomen 
kan worden door haalbare en effectieve geluids-afschermende maatregelen aan de bron te 
treffen. Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk 
een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het leefmilieu van de 
hele wijk, dus ook op dat van inspreker. 
 
Antwoord  
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 52 dB bedraagt.  



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 662 

 

Zienswijze 407, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Uit rapport van bureau “Stilte Advies en Meten” blijkt hogere geluidsoverlast 

bij de Schuilenburght  

Inspreker is bewoner van appartementengebouw de Schuilenburght, met de mogelijkheid 
tot zorg. Het gebouw ligt op minder dan 100 meter afstand van de A28. De effecten van 
de uitbreiding op de omgeving zijn naar de mening van inspreker reden om het project af 
te blazen. De uitbreiding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken zal voor meer hinder van 
geluid en uitlaatgassen/fijn stof zorgen in de woning. Ook zal door het geplande 
geluidsscherm het uitzicht vanuit een groot aantal van de (gemeenschappelijke) ruimtes 
van het gebouw worden verminderd. 
 
Inspreker zet vraagtekens bij het voor het OWAB uitgevoerde akoestisch onderzoek. De 
heersende waarden zijn in werkelijkheid hoger dan de berekende waarden die in het 
rapport van het akoestisch onderzoek worden genoemd. Dit blijkt uit de rapportage geluid 
en luchtkwaliteit die Stilte Advies en Meten heeft opgesteld in opdracht van de Stichting 
A28 Duurzaam. Daardoor is bij de berekeningen van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. 
Inspreker vraagt zich af met welke verkeersintensiteiten is gerekend.  
 
Antwoord 

 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. Er kan dus geen eenduidige conclusie worden getrokken m.b.t. de vermeende 
onjuistheid van de berekende waarden. 
 
Lucht 
Voor wat betreft fijn stof: Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en 
tijdig aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan, voor fijn stof (PM10) en voor 
stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie met betrekking tot het onderwerp 
luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u 
een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik verwijs u dus voor de beantwoording 
graag naar dat gedeelte.  
 
2.  Hogere waarde geluid op de woning. Waarom is niet gekozen voor luifel als 

geluidwering over de A28? 

Inspreker maakt bezwaar tegen de voor de woning vastgestelde hogere waarde op grond 
van de Wet geluidhinder. Het geluidniveau in de woning is nu al dusdanig hoog dat ze 
daarvan hinder ondervindt. Met de uitbreiding van de A28 zal het geluidniveau alleen maar 
toenemen. In het aanvullende akoestisch onderzoek naar de mogelijkheden om doelmatige 
maatregelen te treffen voor de clusters Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek in 
Amersfoort, worden drie mogelijkheden onderzocht om ter hoogte van De Schuilenburght 
geluidwerende maatregelen te treffen. Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat niet 
gekozen is voor de meest doeltreffende maatregel, de luifel, maar voor de goedkoopste, 
het geluidsscherm. Deze keuze is onvoldoende gemotiveerd. De geluidbelasting binnen de 
woning zal hierdoor hoger zijn dan noodzakelijk. Overigens is geen onderzoek gedaan naar 
het geluidniveau in de woning, zodat onduidelijk is of wordt voldaan aan de eis uit het 
Bouwbesluit, die inhoudt dat het maximum binnenniveau 33 dB Lden bedraagt. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
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Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
In tegenstelling tot wat inspreker beweert, geldt voor zijn woning in de Wet geluidhinder 
een maximumwaarde voor de geluidbelasting in de woning van 43 dB. Dit is een gevolg 
van het feit dat de woning een zgn. niet afgehandelde saneringssituatie is (zie ook 
hoofdstuk 2 van het hoofdrapport akoestisch onderzoek). 
 
Om te kunnen vaststellen of de geluidbelasting in de woning van inspreker aan deze 
waarde voldoet, zal er bij de uitvoering van het project een onderzoek worden gedaan. Als 
blijkt dat niet kan worden voldaan aan deze eis, worden mogelijk geluidbeperkende 
maatregelen getroffen. 
 

3. Geluidoverlast op balkon en in buitenruimte 

Inspreker stelt niet alleen binnen de woning hinder te ondervinden van geluid en 
uitlaatgassen. Ook op het balkon, in de gemeenschappelijk buitenruimte en in de 
omgeving van de Schuilenburght zorgt de A28 voor overlast. Deze hinder zal met de 
uitbreiding van de A28 verder toenemen. 
 
Antwoord 
Uit de berekeningen voor het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt 
dat de geluidbelasting bij de woning van inspreker in de toekomstige situatie (2023) met 
de voorgestelde maatregelen met ca. 11 dB afneemt ten opzichte van de huidige situatie 
(2010). 
 

4. Aantasting Ecologische hoofdstructuur en effect op beschermde diersoorten 

Inspreker stelt dat de Ecologische hoofdstructuur wordt aangetast en heeft er ook bezwaar 
tegen dat de uitbreiding van de A28 negatieve effecten zal hebben op een aantal door de 
Flora- en faunawet beschermde diersoorten. Inspreker meent dat de compenserende 
maatregelen onvoldoende zullen zijn en het project derhalve schade zal opleveren aan de 
natuur. 
 
Antwoord 

De provincie Utrecht is bevoegd gezag inzake compensatie van de aantasting van de 
Ecologische hoofdstructuur. De provincie is nauw betrokken geweest bij het bepalen van 
de compenserende maatregelen en is hiermee akkoord. In het deelrapport natuur bij het 
MER, dat een bijlage vormt bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit, is dit 
uiteengezet. 
De schade aan door de Flora- en faunawet beschermde soorten treedt niet op. De 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven in het (O)WAB leiden ertoe dat 
geen schade optreedt. Daarnaast is bij de uitvoering van het werk een zogenaamd 
ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe tijdens het werk rekening 
wordt gehouden met de flora en fauna. Eén van de zwaarwegende punten is dat de 
uitvoering plaatsvindt onder supervisie van een ter zake kundige ecoloog.  
 

 

 

Tweede deel zienswijze van inspreker is opgesteld met behulp van de standaardzienswijze 
van de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 

 

 

5.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er een 
extreme situatie; gevaar voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders 
geschikte ontwerp- en berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te 
verschaffen. Metingen wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 
8 á 10 dB(A) hoger is dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de 
beschermingsmaatregelen verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze 
onvolkomenheden niet of niet tijdig onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -
beschreven in het OWAB- geen afdoende maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn 
opgenomen.  



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 664 

 

 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek op het balkon voeren onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

6.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en in de tuin.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie. 
 
7.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
nagekomen reactie. 
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8.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op het balkon en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en 
recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
9. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij/zij geeft aan dat in zijn/haar visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 408, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Uit rapport van bureau “Stilte Advies en Meten” blijkt hogere geluidsoverlast 

bij de Schuilenburght  

Inspreker is bewoner van appartementengebouw de Schuilenburght, met de mogelijkheid 
tot zorg. Het gebouw ligt op minder dan 100 meter afstand van de A28. De effecten van 
de uitbreiding op de omgeving zijn naar de mening van inspreker reden om het project af 
te blazen. De uitbreiding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken zal voor meer hinder van 
geluid en uitlaatgassen/fijn stof zorgen in de woning. Ook zal door het geplande 
geluidsscherm het uitzicht vanuit een groot aantal van de (gemeenschappelijke) ruimtes 
van het gebouw worden verminderd. 
 
Inspreker zet vraagtekens bij het voor het OWAB uitgevoerde akoestisch onderzoek. De 
heersende waarden zijn in werkelijkheid hoger dan de berekende waarden die in het 
rapport van het akoestisch onderzoek worden genoemd. Dit blijkt uit de rapportage geluid 
en luchtkwaliteit die Stilte Advies en Meten heeft opgesteld in opdracht van de Stichting 
A28 Duurzaam. Daardoor is bij de berekeningen van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. 
Inspreker vraagt zich af met welke verkeersintensiteiten is gerekend.  
 
Antwoord 

Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. Er kan dus geen eenduidige conclusie worden getrokken m.b.t. de vermeende 
onjuistheid van de berekende waarden. 
 
Lucht 
Voor wat betreft fijn stof: Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en 
tijdig aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan, voor fijn stof (PM10) en voor 
stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie met betrekking tot het onderwerp 
luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u 
een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik verwijs u dus voor de beantwoording 
graag naar dat gedeelte.  
 
2.  Hogere waarde geluid op de woning. Waarom is niet gekozen voor luifel als 

geluidwering over de A28? 

Inspreker maakt bezwaar tegen de voor de woning vastgestelde hogere waarde op grond 
van de Wet geluidhinder. Het geluidniveau in de woning is nu al dusdanig hoog dat ze 
daarvan hinder ondervindt. Met de uitbreiding van de A28 zal het geluidniveau alleen maar 
toenemen. In het aanvullende akoestisch onderzoek naar de mogelijkheden om doelmatige 
maatregelen te treffen voor de clusters Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek in 
Amersfoort, worden drie mogelijkheden onderzocht om ter hoogte van De Schuilenburght 
geluidwerende maatregelen te treffen. Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat niet 
gekozen is voor de meest doeltreffende maatregel, de luifel, maar voor de goedkoopste, 
het geluidsscherm. Deze keuze is onvoldoende gemotiveerd. De geluidbelasting binnen de 
woning zal hierdoor hoger zijn dan noodzakelijk. Overigens is geen onderzoek gedaan naar 
het geluidniveau in de woning, zodat onduidelijk is of wordt voldaan aan de eis uit het 
Bouwbesluit, die inhoudt dat het maximum binnenniveau 33 dB Lden bedraagt. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
 
Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
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In tegenstelling tot wat inspreker beweert, geldt voor zijn woning in de Wet geluidhinder 
een maximumwaarde voor de geluidbelasting in de woning van 43 dB. Dit is een gevolg 
van het feit dat de woning een zgn. niet afgehandelde saneringssituatie is (zie ook 
hoofdstuk 2 van het hoofdrapport akoestisch onderzoek). 

 
Om te kunnen vaststellen of de geluidbelasting in de woning van inspreker aan deze 
waarde voldoet, zal er bij de uitvoering van het project een onderzoek worden gedaan. Als 
blijkt dat niet kan worden voldaan aan deze eis, worden mogelijk geluidbeperkende 
maatregelen getroffen. 
 

3. Geluidoverlast op balkon en in buitenruimte 

Inspreker stelt niet alleen binnen de woning hinder te ondervinden van geluid en 
uitlaatgassen. Ook op het balkon, in de gemeenschappelijk buitenruimte en in de 
omgeving van de Schuilenburght zorgt de A28 voor overlast. Deze hinder zal met de 
uitbreiding van de A28 verder toenemen. 
 
Antwoord 

Uit de berekeningen voor het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt 
dat de geluidbelasting bij de woning van inspreker in de toekomstige situatie (2023) met 
de voorgestelde maatregelen met ruim 3 dB afneemt ten opzichte van de huidige situatie 
(2010). 
 

4. Aantasting Ecologische hoofdstructuur en effect op beschermde diersoorten 

Inspreker stelt dat de Ecologische hoofdstructuur wordt aangetast en heeft er ook bezwaar 
tegen dat de uitbreiding van de A28 negatieve effecten zal hebben op een aantal door de 
Flora- en faunawet beschermde diersoorten. Inspreker meent dat de compenserende 
maatregelen onvoldoende zullen zijn en het project derhalve schade zal opleveren aan de 
natuur. 
 
Antwoord 
De provincie Utrecht is bevoegd gezag inzake compensatie van de aantasting van de 
Ecologische hoofdstructuur. De provincie is nauw betrokken geweest bij het bepalen van 
de compenserende maatregelen en is hiermee akkoord. In het deelrapport natuur bij het 
MER, dat een bijlage vormt bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit, is dit 
uiteengezet. 
De schade aan door de Flora- en faunawet beschermde soorten treedt niet op. De 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven in het (O)WAB leiden ertoe dat 
geen schade optreedt. Daarnaast is bij de uitvoering van het werk een zogenaamd 
ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe tijdens het werk rekening 
wordt gehouden met de flora en fauna. Eén van de zwaarwegende punten is dat de 
uitvoering plaatsvindt onder supervisie van een ter zake kundige ecoloog.  
 

 

 

Tweede deel van de zienswijze van inspreker is opgesteld met behulp van de 
standaardzienswijze van de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 

 

 

5.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er een 
extreme situatie; gevaar voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders 
geschikte ontwerp- en berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te 
verschaffen. Metingen wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 
8 á 10 dB(A) hoger is dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de 
beschermingsmaatregelen verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze 
onvolkomenheden niet of niet tijdig onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -
beschreven in het OWAB- geen afdoende maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn 
opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 
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• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek op het balkon voeren onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

6.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en in de 
tuin.  
 
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie. 
 
7.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
nagekomen reactie. 
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8.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op het balkon en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en 
recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
9. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij/zij geeft aan dat in zijn/haar visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 670 

 

Zienswijze 409, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt. Woningen die een hogere 
geluidsbelasting zouden krijgen liggen verspreid door de hele wijk. Voor eenzelfde soort 
woning die er pal naast ligt zou dit niet het geval zijn. Dit is zeer twijfelachtig. 
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk 
(Rustenburg) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het 
leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem. Inspreker wijst erop dat voor zijn woning 
een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. Hiermee wordt zijn woonklimaat 
aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een 
definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat er opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij 
een geringe toename. 
 
Inspreker verzoek het geluidsaspect voor zijn woning de directe omgeving en de wijk nog 
eens kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van 
het geluidscherm) dat zijn woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 

In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
Er is dus geen sprake meer van een toename van de geluidbelasting en er behoeft geen 
hogere waarde meer te worden vastgesteld. 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van 
de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
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Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Zijn 
woning valt onder de woningen waar de minister ontheffing voor wil aanvragen. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van zijn woning. Hierdoor zal inspreker financieel benadeeld worden.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 
Antwoord 

Zoals onder punt 1 vermeld is in de beantwoording van zienswijze 124 ingegaan op de 
uitgevoerde toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van 
maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen. 
Daarmee wordt voldaan aan de normstellling van de Wet geluidhinder en is een onderzoek 
naar maatregelen om de geluidbelasting verder te verlagen niet relevant. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 410, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt. Woningen die een hogere 
geluidsbelasting zouden krijgen liggen verspreid door de hele wijk. Voor eenzelfde soort 
woning die er pal naast ligt zou dit niet het geval zijn. Dit is zeer twijfelachtig. 
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk 
(Rustenburg) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het 
leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem. Inspreker wijst erop dat voor zijn woning 
een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. Hiermee wordt zijn woonklimaat 
aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een 
definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat er opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij 
een geringe toename. 
 
Inspreker verzoek het geluidsaspect voor zijn woning de directe omgeving en de wijk nog 
eens kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van 
het geluidscherm) dat zijn woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van 
de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.   

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
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Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Zijn 
woning valt onder de woningen waar de minister ontheffing voor wil aanvragen. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van zijn woning. Hierdoor zal inspreker financieel benadeeld worden.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 
Antwoord 
Zoals onder punt 1 vermeld is in de beantwoording van zienswijze 124 ingegaan op de 
uitgevoerde toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van 
maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen. 
Daarmee wordt voldaan aan de normstellling van de Wet geluidhinder en is een onderzoek 
naar maatregelen om de geluidbelasting verder te verlagen niet relevant. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 411, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 

 

1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt. Woningen die een hogere 
geluidsbelasting zouden krijgen liggen verspreid door de hele wijk. Voor eenzelfde soort 
woning die er pal naast ligt zou dit niet het geval zijn. Dit is zeer twijfelachtig. 
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk 
(Rustenburg) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het 
leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem. Inspreker wijst erop dat voor zijn woning 
een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. Hiermee wordt zijn woonklimaat 
aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een 
definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat er opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij 
een geringe toename. 
 
Inspreker verzoek het geluidsaspect voor zijn woning de directe omgeving en de wijk nog 
eens kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van 
het geluidscherm) dat zijn woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van 
de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.   

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
 
Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Zijn 
woning valt onder de woningen waar de minister ontheffing voor wil aanvragen. Dit kan 
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niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van zijn woning. Hierdoor zal inspreker financieel benadeeld worden.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 

Antwoord 

Zoals onder punt 1 vermeld is in de beantwoording van zienswijze 124 ingegaan op de 
uitgevoerde toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van 
maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen. 
Daarmee wordt voldaan aan de normstellling van de Wet geluidhinder en is een onderzoek 

naar maatregelen om de geluidbelasting verder te verlagen niet relevant. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 412, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt. Woningen die een hogere 
geluidsbelasting zouden krijgen liggen verspreid door de hele wijk. Voor eenzelfde soort 
woning die er pal naast ligt zou dit niet het geval zijn. Dit is zeer twijfelachtig. 
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk 
(Rustenburg) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het 
leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem. Inspreker wijst erop dat voor zijn woning 
een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. Hiermee wordt zijn woonklimaat 
aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een 
definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat er opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij 
een geringe toename. 
 
Inspreker verzoek het geluidsaspect voor zijn woning de directe omgeving en de wijk nog 
eens kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van 
het geluidscherm) dat zijn woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 48 dB bedraagt.  
 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze die inspreker heeft ingediend, is opgesteld met 
gebruikmaking van de tekst van de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 
Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
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Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Zijn 
woning valt onder de woningen waar de minister ontheffing voor wil aanvragen. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van zijn woning. Hierdoor zal inspreker financieel benadeeld worden.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 
Antwoord 

Zoals onder punt 1 vermeld is in de beantwoording van zienswijze 124 ingegaan op de 
uitgevoerde toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van 
maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen. 
Daarmee wordt voldaan aan de normstellling van de Wet geluidhinder en is een onderzoek 

naar maatregelen om de geluidbelasting verder te verlagen niet relevant. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen. 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 413, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Overbos Recreatie B.V. 
Scheidingsweg 9 
3871 KD  Hoevelaken 

 

 

1.  Belang van het bedrijf bij aansluiting op het hoofdwegenet Hoevelaken  

Overbos Recreatiepark (hierna: inspreker) is gevestigd in Hoevelaken sinds 1969 en houdt 
zich bezig met recreatie. Bij het bedrijf werken twee medewerkers, zij komen van buiten 
de gemeente. Daarnaast heeft inspreker te maken met zakelijk verkeer en transport. 
Inspreker heeft 125 staanplaatsen en haar klanten komen niet alleen uit de regio. 
Inspreker heeft een groot belang bij een goede aansluiting op het hoofdwegennet. 
Inspreker heeft reeds jaren te lijden van de congestie op het knooppunt Hoevelaken en de 
daardoor veroorzaakte congestie op het onderliggende wegennet.  
 
Het afsluiten van de A1 afrit voor verkeer vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle zal de 
bereikbaarheid van Hoevelaken aanzienlijk verslechteren.  

• Verkeer via de Hogeweg zal worden geconfronteerd met dagelijkse files, het 
alternatief (realisering nieuwe Energieweg) is pas in 2014 op zijn vroegst 
beschikbaar. 

• Het alternatief voor verkeer uit de richting Amsterdam (via de afrit Amersfoort 
Noord, ringweg Vathorst en Hanzetunnel) is niet geschikt, vanwege de autoluwe 
opzet van dit gebied. De ringweg Vathorst heeft in de huidige situatie al te maken 
met verkeersopstoppingen.  

Deze twee alternatieven voor de afrit Hoevelaken zijn dus geen acceptabele oplossingen.  
 
De nagekomen reactie is verder gelijk aan zienswijze 60. Bij zienswijze 60 is de 
uitgebreide samenvatting opgenomen. Daar wordt naar verwezen.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze (versie: bedrijven) die door de “Stichting Hoevelaken Bereikbaar en 
Leefbaar” op haar website beschikbaar is gesteld.  
 

Op het onderwerp van het (gedeeltelijk) afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op de A1 
is vanuit de inwoners van Hoevelaken en daarnaast het Hoevelakense bedrijfsleven breed 
en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op het 
onderwerp “Aansluiting Hoevelaken” is een uitgebreide beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Aansluiting Hoevelaken”. Ik verwijs u dus voor de beantwoording graag naar 
dat gedeelte.  
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Zienswijze 414, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Onvoldoende geluidsonderzoek. Hogere waarde geluid van invloed op 

leefmilieu van de wijk.  

Inspreker stelt dat er bij het ontwerp-besluit een goed en inzichtelijk onderzoek naar een 
effectieve geluidsafscherming van de woning/de wijk ontbreekt. Woningen die een hogere 
geluidsbelasting zouden krijgen liggen verspreid door de hele wijk. Voor eenzelfde soort 
woning die er pal naast ligt zou dit niet het geval zijn. Dit is zeer twijfelachtig. 
 
Inspreker vindt dat het woon- en leefklimaat onvoldoende is meegenomen in de afweging. 
Inspreker meent dat Rijkswaterstaat kiest voor een betere verkeersdoorstroming ten koste 
van zijn leefmilieu, terwijl dit voorkomen kan worden door haalbare en effectieve 
geluidsafschermende maatregelen aan de bron te treffen.  
 
Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat bij 15% van de woningen in zijn wijk 
(Rustenburg) een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Dit is van invloed op het 
leefmilieu van de hele wijk, dus ook van hem. Inspreker wijst erop dat voor zijn woning 
een hogere geluidswaarde wordt aangevraagd. Hiermee wordt zijn woonklimaat 
aanwijsbaar verslechterd. Het gaat niet om een tijdelijke ontheffing, maar om een 
definitieve. Dit betekent dat bij een volgende uitbreiding uitgegaan wordt van deze hogere 
geluidbelasting en dat het zelfs mogelijk is dat er opnieuw ontheffing wordt gevraagd bij 
een geringe toename. 
 
Inspreker verzoek het geluidsaspect voor zijn woning de directe omgeving en de wijk nog 
eens kritisch te bekijken en dusdanige maatregelen te treffen (verhoging/verlenging van 
het geluidscherm) dat zijn woning en de wijk voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 52 dB bedraagt.  
 
 

Het tweede gedeelte van de zienswijze is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van 
de standaard-zienswijze die door de Werkgroep A28 Rustenburg beschikbaar is gesteld.  

 

 
2. Geluidscherm met 1 meter verhogen in de wijk Rustenburg. 

Kostenoverwegingen.  

Inspreker, inwoner van de wijk Rustenburg geeft zijn zienswijze op het OWAB A28 
Utrecht-Amersfoort. Hij stelt dat 15% van de woningen in de wijk te maken krijgt met 
geluid aan de gevel dat boven de grenswaarde van 48 dB zal liggen. Een deugdelijk 
onderzoek hoe deze woningen/de wijk effectief afgeschermd kan worden ontbreekt.  
 
Inspreker stelt dat uit kostenoverwegingen, die slechts iets duurder uitvallen dan het door 
de minister gestelde normbedrag, ten onrechte wordt besloten een ontheffing voor de 
woningen aan te vragen van de grenswaarde van 48 dB in plaats van om de 
geluidsschermen met zelfs maar 1 meter te verhogen. 
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Inspreker is het daar niet mee eens. Deze woningen liggen over de wijk verspreid. Zijn 
woning valt onder de woningen waar de minister ontheffing voor wil aanvragen. Dit kan 
niet anders betekenen dan dat het woon- en leefklimaat in de gehele wijk maar in het 
bijzonder in en rondom zijn woning negatief wordt beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor 
de waarde van zijn woning. Hierdoor zal inspreker financieel benadeeld worden.  
 
Inspreker verzoekt het geluidsscherm dusdanig te verhogen (en/of te verlengen) waardoor 
de hele wijk binnen de 48 dB contour valt. De kosten daarvan lijken minimaal te zijn en 
wegen niet op tegen bovengenoemde kosten. 
 

Antwoord 

Zoals onder punt 1 vermeld is in de beantwoording van zienswijze 124 ingegaan op de 
uitgevoerde toets aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van 
maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen. 
Daarmee wordt voldaan aan de normstellling van de Wet geluidhinder en is een onderzoek 
naar maatregelen om de geluidbelasting verder te verlagen niet relevant. 
 

Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
3.  Overlast tijdens werkzaamheden, verzoek om geïnformeerd te blijven. 

Tijdelijke verwijdering schermen 

Inspreker verzoekt de overlast gedurende de werkzaamheden te beperken. Hij denkt met 
name aan de tijdelijke verwijdering van de geluidsschermen. Het is hem onduidelijk hoe 
lang dit zal duren. Inspreker vraagt hem te informeren over de te verwachten overlast 
gedurende de werkzaamheden. 
 
Antwoord 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Het gaat 
dan om hinder door werkzaamheden voor de geluidsschermen, of om periodes dat de 
bestaande schermen tijdelijk moeten verdwijnen omdat ze voor de bouw van het nieuwe 
scherm in de weg staan. 
 
Over afsluitingen wordt u van tevoren geïnformeerd via lokale kranten en borden langs de 
A28. Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatieavonden. Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. 
 
Verder kunt u altijd voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten 
(verkeers)hinder terecht op www.vananaarbeter.nl of bij de gratis informatielijn 0800 – 
8002 van Rijkswaterstaat. 
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Zienswijze 415, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 

 

1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, 
weergegeven.De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering 
Schuilenburg en leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie. 
 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
nagekomen reactie. 
 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord  
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 416, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 

 

1. Uit rapport van bureau “Stilte Advies en Meten” blijkt hogere geluidsoverlast 

bij de Schuilenburght  

Inspreker is bewoner van appartementengebouw de Schuilenburght, met de mogelijkheid 
tot zorg. Het gebouw ligt op minder dan 100 meter afstand van de A28. De effecten van 
de uitbreiding op de omgeving zijn naar de mening van inspreker reden om het project af 
te blazen. De uitbreiding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken zal voor meer hinder van 
geluid en uitlaatgassen/fijn stof zorgen in de woning. Ook zal door het geplande 
geluidsscherm het uitzicht vanuit een groot aantal van de (gemeenschappelijke) ruimtes 
van het gebouw worden verminderd. 
 
Inspreker zet vraagtekens bij het voor het OWAB uitgevoerde akoestisch onderzoek. De 
heersende waarden zijn in werkelijkheid hoger dan de berekende waarden die in het 
rapport van het akoestisch onderzoek worden genoemd. Dit blijkt uit de rapportage geluid 
en luchtkwaliteit die Stilte Advies en Meten heeft opgesteld in opdracht van de Stichting 
A28 Duurzaam. Daardoor is bij de berekeningen van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. 
Inspreker vraagt zich af met welke verkeersintensiteiten is gerekend.  
 
Antwoord 
 
Geluid 
In de beantwoording van zienswijze 92 wordt ingegaan op de uitgevoerde metingen ter 
hoogte van Schuilenburg. Hieruit blijkt dat de metingen niet conform het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) zijn uitgevoerd, waardoor er allerlei interpretaties en 
correcties noodzakelijk zijn om de resultaten te kunnen vergelijken met de berekende 
waarden. Er kan dus geen eenduidige conclusie worden getrokken m.b.t. de vermeende 
onjuistheid van de berekende waarden. 
 
Lucht 
Voor wat betreft fijn stof: Op 1 augustus 2009 is het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit (NSL) in werking getreden. Het NSL garandeert dat overal en 
tijdig aan de wettelijke grenswaarden wordt voldaan, voor fijn stof (PM10) en voor 
stikstofdioxide (NO2). Voor een nadere reactie met betrekking tot het onderwerp 
luchtkwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de paragraaf  “Luchtkwaliteit”, treft u 
een uitgebreide toelichting op dit onderwerp aan. Ik verwijs u dus voor de beantwoording 
graag naar dat gedeelte.  
 
2.  Hogere waarde geluid op de woning. Waarom is niet gekozen voor luifel als 

geluidwering over de A28? 

Inspreker maakt bezwaar tegen de voor de woning vastgestelde hogere waarde op grond 
van de Wet geluidhinder. Het geluidniveau in de woning is nu al dusdanig hoog dat ze 
daarvan hinder ondervindt. Met de uitbreiding van de A28 zal het geluidniveau alleen maar 
toenemen. In het aanvullende akoestisch onderzoek naar de mogelijkheden om doelmatige 
maatregelen te treffen voor de clusters Dorrestein en Schuilenburg/Randenbroek in 
Amersfoort, worden drie mogelijkheden onderzocht om ter hoogte van De Schuilenburght 
geluidwerende maatregelen te treffen. Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat niet 
gekozen is voor de meest doeltreffende maatregel, de luifel, maar voor de goedkoopste, 
het geluidsscherm. Deze keuze is onvoldoende gemotiveerd. De geluidbelasting binnen de 
woning zal hierdoor hoger zijn dan noodzakelijk. Overigens is geen onderzoek gedaan naar 
het geluidniveau in de woning, zodat onduidelijk is of wordt voldaan aan de eis uit het 
Bouwbesluit, die inhoudt dat het maximum binnenniveau 33 dB Lden bedraagt. 
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 90 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen voor 
Schuilenburg. 
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Hieruit blijkt dat de hoogte van het scherm op basis van akoestische en landschappelijk 
argumenten beperkt wordt tot 11 meter. Een luifel is in vergelijking met dit geluidscherm 
veel duurder en levert geringe extra reducties op. 
 
In tegenstelling tot wat inspreker beweert, geldt voor zijn woning in de Wet geluidhinder 
een maximumwaarde voor de geluidbelasting in de woning van 43 dB. Dit is een gevolg 
van het feit dat de woning een zgn. niet afgehandelde saneringssituatie is (zie ook 
hoofdstuk 2 van het hoofdrapport akoestisch onderzoek). 
 
Om te kunnen vaststellen of de geluidbelasting in de woning van inspreker aan deze 
waarde voldoet, zal er bij de uitvoering van het project een onderzoek worden gedaan. Als 
blijkt dat niet kan worden voldaan aan deze eis, worden mogelijk geluidbeperkende 
maatregelen getroffen. 
 
3. Geluidoverlast op balkon en in buitenruimte 

Inspreker stelt niet alleen binnen de woning hinder te ondervinden van geluid en 
uitlaatgassen. Ook op het balkon, in de gemeenschappelijk buitenruimte en in de 
omgeving van de Schuilenburght zorgt de A28 voor overlast. Deze hinder zal met de 
uitbreiding van de A28 verder toenemen. 
 
Antwoord 
Uit de berekeningen voor het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt 
dat de geluidbelasting bij de woning van inspreker in de toekomstige situatie (2023) met 
de voorgestelde maatregelen met ca. 10 dB afneemt ten opzichte van de huidige situatie 
(2010). 
 

4. Aantasting Ecologische hoofdstructuur en effect op beschermde diersoorten 

Inspreker stelt dat de Ecologische hoofdstructuur wordt aangetast en heeft er ook bezwaar 
tegen dat de uitbreiding van de A28 negatieve effecten zal hebben op een aantal door de 
Flora- en faunawet beschermde diersoorten. Inspreker meent dat de compenserende 
maatregelen onvoldoende zullen zijn en het project derhalve schade zal opleveren aan de 
natuur. 
 
Antwoord 

De provincie Utrecht is bevoegd gezag inzake compensatie van de aantasting van de 
Ecologische hoofdstructuur. De provincie is nauw betrokken geweest bij het bepalen van 
de compenserende maatregelen en is hiermee akkoord. In het deelrapport natuur bij het 
MER, dat een bijlage vormt bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit, is dit 
uiteengezet. 
De schade aan door de Flora- en faunawet beschermde soorten treedt niet op. De 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven in het (O)WAB leiden ertoe dat 
geen schade optreedt. Daarnaast is bij de uitvoering van het werk een zogenaamd 
ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe tijdens het werk rekening 
wordt gehouden met de flora en fauna. Eén van de zwaarwegende punten is dat de 
uitvoering plaatsvindt onder supervisie van een ter zake kundige ecoloog.  
 

 

Tweede deel van de zienswijze is opgesteld met behulp van de standaardzienswijze van de 
“Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 

 

 

5.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er een 
extreme situatie; gevaar voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders 
geschikte ontwerp- en berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te 
verschaffen. Metingen wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 
8 á 10 dB(A) hoger is dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de 
beschermingsmaatregelen verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze 
onvolkomenheden niet of niet tijdig onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -
beschreven in het OWAB- geen afdoende maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn 
opgenomen.  
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Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 
• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 

niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 
• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 

enkele bescherming biedt; 
• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 

Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek op het balkon voeren onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

6.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij vooral aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij 
voorkeur met ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en in de 
tuin.  
 
Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie. 
 
7.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
nagekomen zienswijze. 
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8.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op het balkon en in de woning bij geopende ramen blijft immers 
ongebroken. Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte 
luchtkwaliteit, waardoor inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en 
recht heeft op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient 
inspreker een planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
9. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij/zij geeft aan dat in zijn/haar visie het 
kappen van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 417, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 

 

1.   Inzichtelijk onderzoek ontbreekt   

Inspreker vindt dat een goed en inzichtelijk onderzoek naar een effectieve 
geluidsafscherming van zijn/haar woning en de wijk (Rustenburg) ontbreekt. Daarom is 
het woon- en leefklimaat onvoldoende meegenomen in de afweging. De minister kiest voor 
een betere verkeersdoorstroming ten koste van het leefmilieu van inspreker. Terwijl dit 
voorkomen kan worden door haalbare en effectieve geluidsafschermende maatregelen aan 
de bron te treffen.  
 

Inspreker wordt geraakt in zijn/haar belang omdat bij 15% van de woningen in de wijk 
een hogere geluidswaarde wordt vastgesteld en dit is van invloed op het leefmilieu van de 
wijk, dus ook die van inspreker. Inspreker verzoekt het geluidsaspect voor de woning en 
de wijk nog eens kritisch te bekijken en dusdanige geluidsmaatregelen te treffen 
(verhoging/verlenging van het geluidsscherm) dat de woning en de wijk voldoet aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Antwoord 
In de beantwoording van zienswijze 124 wordt ingegaan op de uitgevoerde toets aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder en de afweging van maatregelen. 
 
Hieruit blijkt dat de toename van de geluidbelasting als gevolg van het project A28 
Utrecht-Amersfoort in de wijk Rustenburg vrijwel geheel kan worden weggenomen met 
geluidbeperkende maatregelen: tweelaags ZOAB en een iets hoger scherm tussen de 
Lageweg en de Hogeweg. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek voor het WAB blijkt dat de geluidbelasting in 
de wijk Rustenburg bij vrijwel alle woningen gelijk blijft. 
Voor de woning van inspreker geldt dat de geluidbelasting in zowel de huidige (2010) als 
de toekomstige situatie (2023) maximaal 50 dB bedraagt.  
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Zienswijze 418, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort  
 

 

1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie. 
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte.  
 

 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
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De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie. 
 
 
3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
nagekomen reactie. 
 

 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 419, buiten termijn, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Amersfoort  
 
 

1.   Onvoldoende geluidsmaatregelen voor Schuilenburg en omgeving. Aantasting 

leefklimaat. 
De A28 is heel dicht bij de flatgebouwen met honderden woningen aan de Verdiweg, 
Schuilenburgerplein en omgeving te Amersfoort aangelegd. Daardoor bestaat er gevaar 
voor de gezondheid en hinder voor de bewoners. De voor elders geschikte ontwerp- en 
berekeningsmethoden blijken in deze situatie onjuiste gegevens te verschaffen. Metingen 
wijzen uit dat het geluidsniveau gedurende alle dagen van de week 8 á 10 dB(A) hoger is 
dan de voor het ontwerp berekende waarde. Hierdoor zijn de beschermingsmaatregelen 
verre van afdoende. Rijkswaterstaat heeft deze onvolkomenheden niet of niet tijdig 
onderkend, waardoor in het ontwerp van de weg -beschreven in het OWAB- geen afdoende 
maatregelen tegen geluid en luchtvervuiling zijn opgenomen.  
 
Inspreker maakt daarom bezwaar tegen: 

• Het plaatsen van de geluidswal omdat deze te dicht bij de woningen is geplaatst en 
niet afdoende is tegen het teveel aan geluid van de weg; 

• De te laag berekende belasting door fijnstof, waartegen een geluidswal geen 
enkele bescherming biedt; 

• Het hanteren van een budget-argument bij het bepalen van maatregelen. 
Inspreker wijst erop dat er de afgelopen 40 jaar geen inspanningen (noch door 
Amersfoort, noch door het Rijk) zijn verricht en derhalve geen kosten zijn gemaakt 
om de burgers te beschermen; 

• Het verhogen van de wettelijke norm voor geluid voor de woning; 
• Het voornemen het geluid van de weg onverminderd in de omgeving van de 

woning toe te laten, waardoor een wandeling in de omgeving of rustig zitten en 
een gesprek voeren op het balkon onmogelijk zijn.  
 

Antwoord  

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De gegeven beantwoording bij zienswijze 90 voor “geluidsvermindering Schuilenburg en 
leefklimaat” geldt tevens voor onderhavige nagekomen.  
 
Op de onderwerpen geluid en lucht is vanuit de inwoners van Schuilenburg en omstreken 
breed en talrijk gereageerd. Voor uw zienswijze en alle overige zienswijzen die ingaan op 
de onderwerpen geluid en lucht is een uitgebreide nadere beantwoording opgesteld. Deze 
vindt u in het thematische gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de 
paragraaf “Geluid” en in de paragraaf “Lucht”. Ik verwijs u dus voor de nadere 
beantwoording ook graag naar dat gedeelte. 
 

2.  Verzoek tot geluidvermindering met 20 dB en de aanleg van een overkapping 

over de A28 

Inspreker wil dat het geluid met 20 dB(A) of meer wordt teruggebracht. Alleen een 
overkapping of een tunnel is in staat tot deze vermindering. Er dient een geluidwerende 
voorziening –in de vorm van een luifel- te worden geplaatst welke uitgebouwd dient te 
worden tot een volledige overkapping. Inspreker meent dat de luifel betaald kan worden 
uit het niet plaatsen van de hybride geluidswal. Het overkappen van de A28 ter plekke 
voorkomt het gevaar van teveel fijnstof. Inspreker stelt dat door de verbreding van de A28 
het geluidsniveau veel te hoog zal blijven en de leefomgeving blijvend zwaar zal schaden. 
Inspreker denkt hierbij aan de verstoring van nachtrust; inspreker slaapt bij voorkeur met 
ramen open. Dezelfde verstoring treedt op in het buitenleefgebied en op het balkon.  
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “20 dB(A) geluidsvermindering en aanleg 
overkapping A28” geldt tevens voor onderhavige nagekomen reactie. 
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3.  Luchtkwaliteit 

Volgens inspreker zal de luchtkwaliteit verslechteren en zal dat van invloed zijn op de 
woonomgeving. De gebruikte rekenmethoden geven een verwacht beeld van 2020 en een 
significante toename van het verkeer. De tabellen geven onvoldoende vergelijking met de 
bestaande luchtkwaliteit. Het MER A28 Utrecht-Amersfoort deelrapport Lucht wekt de 
suggestie dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020. Ook heeft inspreker 
bezwaar tegen verslechtering van de huidige situatie rondom de woning. 
 

Antwoord 

De zienswijze van inspreker is opgesteld met gebruikmaking van de tekst van een 
standaard-zienswijze die door de “Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam” 
beschikbaar is gesteld. Deze zienswijze is hierboven, in samengevatte vorm, weergegeven. 
De beantwoording bij zienswijze 90 voor “luchtkwaliteit” geldt tevens voor onderhavige 
nagekomen reactie. 
 

4.  Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat het plan financiële schade toebrengt aan de waarde van de 
woning. De waarde van de totale woonomgeving zal drastisch verminderen. De 
geluidbelasting op balkons en in de woning bij geopende ramen blijft immers ongebroken. 
Het buitenleefgebied wordt te veel en te hoog belast door geluid en slechte luchtkwaliteit, 
waardoor ook inspreker als bewoner van een huurwoning schade ondervindt en recht heeft 
op een schadevergoeding. Als gevolg van de bovenstaande punten dient inspreker een 
planschadeclaim in.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
 
5. Kappen van bomen 

Inspreker is inwoner van de wijk Schuilenburg. Hij geeft aan dat in zijn visie het kappen 
van nog meer bomen moet worden verboden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Zienswijze 420 buiten termijn, ingediend door: 
 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1.   Onvoldoende maatregelen voor leefbaarheid Verdiweg in de wijk 

Schuilenburg  

 
Inspreker wijst op enkele zaken die naar zijn mening missen in het ontwerpbesluit. Hij 
noemt de punten 1 t/m 8: 
 
1)  Bestaand en voorgenomen beleid voor handhaving van de op dat moment 
(dynamische) toegestane maximale snelheid. Dit zowel voor als na de wijzigingen en 
tijdens de ombouw. Dit met name gericht op, maar niet beperkt tot, uitschieters in de stille 
uren (nachten e.d.). Inclusief mogelijke invoering van trajectcontrole, deelbelang in 
leefbaarheid en veiligheid. 
 
2) Concrete en gedetailleerde indicatie van de bebouwing op al het aangeboden kaart- en 
illustratiemateriaal. Hiermee de relatieve nabijheid en omvang van de wijziging duidelijk 
maken. Belang duidelijkheid en correctheid in voorlichting door de overheid als al eerder 
aangegeven in vergelijkbare procedures door de ombudsman en kamer. 
 
3) Wijziging in zon- en lichttoetreding tot woningen direct achter het nieuwe, minimaal 11 
meter hoge geluidscherm.  
 
4) Invloed op omgevingstemperatuur (met name maximale waarden en verwachte stijging 
van de frequentie waarin uitzonderlijke waarden zullen optreden) niet alleen beperkt tot 
directe gevolgen van door het nieuwe scherm geïnitieerde straling, geleiding naar lucht en 
convectie maar met name ten gevolge van de volledige afwezigheid van enige windkoeling 
achter het scherm.  
 
5) Invloed op binnenklimaat ten gevolge van wijziging in de omgevingstemperatuur en 
zeer slechte isolatie-situatie van de betreffende woningen. 
 
6) Ontstaan van locaties met extreem hoge windsnelheden of valwinden doordat wind zich 
tussen het nieuwe scherm en bestaande flatbebouwing zal doorwringen. 
 
7) Ontstaan van locaties met significante hogere neerslag/ophoping van stof en of andere 
stankveroorzakende of gezondheidbeinvloedende stoffen ten gevolge van luchtvervuiling in 
zones direct in de buurt van het scherm (bijvoorbeeld in de wind/trek schaduw). 
 
8) Toename van door (extreem) zwaar verkeer veroorzaakte grond en gebouw trillingen 
door de uitbreiding van het wegprofiel in de richting van de bebouwing. 
 

Antwoord  
Hierna worden in het kort de punten beantwoord zoals inspreker die hierboven aangeeft in 
nummer 1 t/m 8.  
 
1. Snelheid 
Voor de plusstroken ter hoogte van Amersfoort is bepaald dat de maximumsnelheid 100 
km/uur is in verband met verkeersveiligheid. Voor het overige deel van de rijksweg tussen 
Utrecht en Leusden Zuid is in het WAB geen snelheidsbeperking opgenomen. Dit wordt 
bepaald door een door een separaat verkeersbesluit op grond van het RVV 1990)  
 
2. Bebouwing op kaart 
Bij het wegaanpassingsbesluit is kaartmateriaal gevoegd overeenkomstig de wettelijke 
eisen die uit de Spoedwet wegverbreding voortvloeien. De schaal van de detailkaarten is 
1:2500. Op de kaart is de wegaanpassing van de A28 ingetekend. In de ondergrond is de 
woonbebouwing opgenomen.   
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3. Zon- en lichttoetreding tot woning achter geluidscherm (11 meter) 
In verband met de plaatsing van het scherm en de hoogte kan de zon- en lichttoetreding 
mogelijk beinvloed worden. Dit speelt met name op de onderste etages van de 
Schuilenburg-flats.  
 
Invloeden 4 t/m 7  
4. Invloeden scherm op omgevingstemperatuur + straling + luchtgeleiding+ gebrek 
windkoeling;  
5. Invloed op binnenklimaat;  
6. Wind tussen scherm en flatgebouw;    
7. Ontstaan hogere neerslag, stofophoping, stank door luchtvervuiling in de buurt van het 
scherm. 
 
Over de punten 4 , 5 en 7 wordt opgemerkt dat het niet aannemelijk is dat deze 
verschijnselen zullen optreden. Met betrekking tot punt 6, het aspect wind op het scherm 
wordt verwezen naar het gegeven antwoord bij zienswijze 181.  
 
8. Trilling door zwaar verkeer 
Bij trillingshinder moet onderscheid worden gemaakt tussen trillingen die veroorzaakt 
worden door verkeer na aanpassing van de weg, en trillingen veroorzaakt door 
wegwerkzaamheden. Trillingen die veroorzaakt worden door verkeer zijn meestal een 
direct gevolg van de kwaliteit (oneffenheden) van de weg. De A28 wordt opnieuw 
geasfalteerd door de aanpassing die is beschreven in het WAB, waardoor de vlakheid van 
de weg verbetert. Daarmee neemt de kans op trillingen door verkeer op de weg af. Verder 
blijft het ontwerp ter hoogte van de bebouwing relatief dicht bij de huidige situatie. Om 
deze reden is het niet waarschijnlijk dat er trillingshinder door verkeer op de A28 zal 
optreden.  
 
2.  Beroep op compensatie voor afname leefbaarheid woonomgeving 

Inspreker wordt geraakt in zijn belang omdat hij de geschetste toekomstige situatie 
beschouwd als onaanvaardbaar. Hij verwacht verslechtering in de leefbaarheid van zijn 
woning na de plaatsing van het 11 meter hoge scherm ondanks dat de geluidssituatie 
hierdoor zal verbeteren.  
 
Inspreker verwacht:  

• Beperking van uitzicht, zoninval en licht in zijn woning (zeker als dit scherm 
volledig blind is); 

• Vaker, hogere, langere periodes met extreme temperaturen door afwezigheid van 
verkoelende wind; 

• Toename van stankoverlast en stofoverlast die blijft hangen of neerdaalt in de zone 
direct achter het scherm; 

• Vaker en heviger trillingen door zwaar verkeer dat dichter langs de woning raast. 
 
Inspreker verwacht verslechtering in leefbaarheid buiten de woning door:  

• Inperking van omgevingsruimte en groen en gebrek aan bomen; 
• Ontstaan van zones met extreem hoge windsnelheden of valwinden ten tijde van 

storm. 
 
Verder verwacht inspreker aanzienlijke last van de hele bouw en met name door de lange 
periode waarover die zich zal gaan uitstrekken (eerst A28, dan Knooppunt Hoevelaken). 
Inspreker verwacht een negatief effect op de buurt en dat dit tot leegloop gaat leiden met 
verdere sociale verpaupering van dien. 
Inspreker doet hierbij een beroep op compensatie en verzoekt op korte termijn in contact 
te worden gebracht met degene die de contouren van compensatie kunnen schetsen cq 
een weg kunnen schetsen naar aanvaardbare alternatieve woonruimte. 
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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7. Beantwoording zienswijzen op gewijzigde aanvragen 

uitvoeringsbesluiten 
 

 
Tussen het OWAB (2011) en het WAB (2012) zijn wijzigingen ontstaan en daarvoor is het 
in de procedure volgens de Spoedwet noodzakelijk om de betreffende aanvragen voor 
uitvoeringsbesluiten aan te passen.  
 
De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten hebben van 1 augustus tot en met 

11 september 2012 ter inzage gelegen in de gemeentehuizen, in de twee 
provinciehuizen, bij de twee waterschappen en bij het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. 
 
Zienswijzen konden worden ingediend via het zienswijzeformulier op www.centrumpp.nl of 
schriftelijk bij het Centrum Publieksparticipatie. 
 
Tijdens de genoemde tervisieperiode bestond ook de mogelijkheid om telefonisch een 
afspraak te maken via het Centrum Publieksparticipatie om mondeling een zienswijze te 
geven. Van deze gelegenheid is door enkelen gebruik gemaakt. 
 
Op de gewijzigde aanvragen zijn 66 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn samengevat en 
door de minister van Infrastructuur en Milieu van een antwoord voorzien.  
 
De zienswijzenummering van het Centrum Publieksparticipatie loopt van 1 t/m 66.  
Daarnaast is er sprake van 1 ‘nagekomen zienswijze’, die buiten de officiële inspraak-
termijn is binnengekomen en daardoor geen beroepsrecht heeft. Die is geplaatst aan het 
eind van dit hoofdstuk. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 1, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amerfoort 
 
 

1. Patroon op glas geluidscherm Schuilenburg  

Inspreker is verrast dat het glasdeel in het geluidsscherm een patroon krijgt. In eerdere 
berichten en tijdens de bijeenkomsten van de participatiegroep over het groen aan de 
bewonerszijde Verdiweg is dat nooit ter sprake gekomen en werd doorzichtig glas getoond 
bij de afbeeldingen. Volgens inspreker wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat bewoners 
de snelweg (en het gebied aan de overkant van die snelweg) niet willen zien. Wellicht zit 
hierin een verschil tussen bewoners die huren en die kopen. Inspreker geeft aan dat zo’n 
enorme geluidswal een opgesloten gevoel geeft,  en dat ze blij is op de hoogste verdieping 
van het gebouw te wonen, waar ze door een transparant deel van het geluidscherm zou 
kunnen kijken. 
Een patroon op glas valt juist in een natuurlijke omgeving extra op en wordt er nooit beter 
van. Als het gaat om de vogels die er dan niet tegenaan vliegen kunnen er ook zogeheten 
vogelstrepen op het glas komen. Hiervoor verwijst inspreker naar een tekstfragment uit 
een brochure van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat, waarin 
het volgende over vogelstrepen wordt gezegd: “Verticale strepen werken beter dan 
horizontale. De lijnen moeten twee centimeter breed zijn en niet meer dan 
tien centimeter tussenruimte hebben.” 
 
Antwoord 

Het patroon op de transparante delen van het geluidscherm Schuilenburg wordt 
aangebracht om te voorkomen dat er vogels tegenaan vliegen. Het aanbrengen van een 
patroon op het glas komt niet voort uit het willen afschermen van het zicht van 
omwonenden op de snelweg. Het glas blijft, ook met patroon doorzichtig voor 
omwonenden, zij het in mindere mate dan wanneer er geen patroon wordt toegepast.   
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 2, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Utrecht  

 

 

1. Bezwaar tegen aanleg extra rijstroken 

Inspreker maakt bezwaar tegen het ontwerp-uitvoeringsbesluit met betrekking tot de 

voorgenomen aanleg van extra rijstroken op de A28 Utrecht-Amersfoort. Volgens inspreker 

verslechtert deze aanleg natuur en landschap en trekt extra autogebruik aan, inclusief de 

bijbehorende hoeveelheid extra energie en significante vergroting van de kans op 

longkanker en op stoflongen. Dit vindt inspreker onaanvaardbaar in deze tijd van mondiale 

aandacht voor grondstofschaarste, CO2 uitstoot, energiebesparing, hoge olieprijs en 

klimaatverandering. Het maakt de beloften van Ministeries, parlement en regering om te 

streven naar natuurbehoud en duurzaamheid volkomen belachelijk en zal het vertrouwen 

in politici en de belastingmoraal verder ondermijnen. Rust, natuurschoon en stilte zullen in 

ons land steeds schaarser worden door dit foute, kostbare en gevaarlijke ontwerp-besluit. 

Extra autogebruik bedreigt tevens de volksgezondheid in brede zin, onder andere door 

stijging van geluidsoverlast  en verhoogde kans op longziekten en ongevallen.  

 

Een ander probleem is dat de kosten van dit ontwerp-besluit worden afgewenteld op de 

belastingbetaler. De staatsschuld is nu reeds meer dan 400 miljard EURO en zal stijgen bij 

voornoemde aanleg. Kosten-effectief denken blijkt bij de meerderheid der Ministeries een 

volkomen onbekend begrip. Mijn en uw belastingcenten kunnen en dienen nuttiger besteed 

te gaan worden in ons land, b.v. in het onderwijs en in de gezondheidszorg, waar 

daadwerkelijke behoeften liggen die concreet opgelost kunnen worden. 

 

Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de aanleg van de extra rijstroken op de A28 tussen Utrecht en 

Amersfoort en de effecten en kosten daarvan. Anders gezegd, de door u genoemde 

bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, 

maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten 

wordt tot de wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in genoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 

beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dit is 

zienswijze 2 in hoofdstuk 5 van de Nota.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 3, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Passende maatregelen voor verlagen geluidbelasting in Rustenburg 
Inspreker maakt ernstig bezwaar tegen het vaststellen van een hogere geluidsbelasting 
ten aanzien van Amersfoort in het algemeen, de wijk Rustenburg in het bijzonder. Op deze 
wijze krijgen 474 woningen in Amersfoort een permanent te hoge buitengeluidsbelasting. 
Hierdoor kunnen bewoners geen ramen en/of deuren open zetten, laat staan buiten zitten, 
zonder geluidsoverlast van de snelweg. Naar mening van inspreker is dit onbegrijpelijk en 
onaanvaardbaar en moeten er passende maatregelen (en niet de gedeeltelijke verhoging 
van vier naar gedeeltelijk 5 meter) worden genomen, waardoor de geluidsbelasting op een 
aanvaardbaar niveau komt. Kunnen genieten van de buitenlucht en de zon is voor 
inspreker een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid. 
Wij begrijpen ook niet waarom juist in Rustenburg zo’n groot aantal woningen met deze 
geluidsoverlast te maken krijgt. Vreemd, omdat nergens duidelijk wordt gemaakt wat het 
effecten en de kosten zouden zijn van het ophogen van de bestaande geluidwal gelegen 
naast de outputweg en het ophogen van de geluidswal/schermen gelegen naast de A28. 
Inspreker begrijpt ook niet dat de aanpassing ten aanzien van het geluidsscherm 
Schuilenburg niet adequaat doorgetrokken wordt richting Rustenburg en het kruispunt 
Hoevelaken. Immers in Rustenburg heb je te maken met de A28 /Outputweg en 
Energieweg (drie wegen !!!, naast Hoge Weg) en t.a.v. het noordelijk gedeelte met het 
verloop van de A1 /treinverkeer.  
 
2. Schadeloos stellen bewoners 

Inspreker benoemt dat bewoners in ieder geval schadeloos gesteld moeten worden. 
Inspreker heeft gelezen dat dit pas kan als alle aanpassingen onherroepelijk zijn 
geworden. Dit betekent dat bewoners ruim 10 tot 15 jaar in het ongewisse leven en 
tegelijkertijd blijvende schade van geluidsbelasting ondervinden. Zo dient een overheid 
niet met haar burgers om te gaan. Ze vinden dat er een oplossing moet komen om de 
woningen op kosten van de overheid te isoleren, van aangepaste beglazing te voorzien, 
c.q. de bewoners in staat te stellen een andere woning elders te kunnen kopen. Het 
definitieve wegaanpassingsbesluit (de Outputweg en de Energieweg is daar wederom niet 
in opgenomen) wordt verwacht rond eind 2012. Volgens inspreker vinden er deels eerder 
metingen plaats en wordt de geluidbelasting dan via een geschatte berekening 
vastgesteld. 
 
3. Geluidswal rond de Outputweg 

Insprekers stellen gemeente Amersfoort en Rijkswaterstaat voor om allereerst de 
geluidswal rond de Outputweg op de oude hoogte terug te brengen (bij start van de 
realisatie wijk Rustenburg), daar ook een natuurvriendelijk (geluids)scherm aan te 
brengen en te beplanten, het geluidsscherm ter hoogte van Rustenburg verbonden aan de 
A28 te verhogen en aan te passen conform de afspraken ten aanzien van het 
geluidsscherm Schuilenburg, het geluidsgat ter hoogte van Oude Lage weg, Outputweg en 
A28 te dichten. Met deze maatregelen wordt ook een toekomstige verbreding van de 
Outputweg geluidstechnisch mogelijk gemaakt.  
 
4. Fijnstofmeting 

Daarnaast blijft het van belang om halfjaarlijks een fijnstof meting uit te voeren om te 
bezien of er sprake is /blijft van gezondheidsrisico’s bij bewoners woonachtig in de 
omgeving van de A28. De woning aan het van Roijenpad is gekwalificeerd met artikel WGh 
87f. Inspreker verwijst hiervoor naar het overzicht van vast te stellen hogere waarden 
Amersfoort / Rustenburg  rond het van Roijenpad uit het akoestisch onderzoek bij het 
ontwerp-wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort.  
         
Inspreker maakt derhalve ernstig bezwaar tegen de gewijzigde aanvragen 
uitvoeringsbesluiten geluidschermen onder kenmerk RWS-2012/180858. “Wij maken ieder 
afzonderlijk als eigenaar/bewoner bezwaar tegen het genoemde voorstel, omdat dit tekort 
schiet in de oplossing van de eerder door ons aangegeven bezwaren. Het verontrust ons 
ook dat de Gemeente Amersfoort zich zo afwachtend opstelt en zich beperkt tot politieke 
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opmerkingen dat het anders zou moeten / kunnen. Een eensgezinde politieke opvatting 
ontbreekt in Amersfoort als het gaat om daadkracht. Voor ons als bewoners mag het dan 
leuk zijn om ondersteunende e-mails te ontvangen van Gemeenteraadsleden, maar als dit 
niet tot gesprek en stemming leidt in de Gemeenteraad, is het van weinig waarde, anders 
dan een soort troost”. 
 
Antwoord op bovenstaande punten 1 t/m 4 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de aanleg van de extra rijstroken op de A28 tussen Utrecht en 

Amersfoort, de geluidmaatregelen die in het ontwerp-wegaanpassingsbesluit zijn 

opgenomen, en op de gevolgen daarvan op de geluidbelasting van uw woning en 

luchtkwaliteit. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op 

de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-

Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de 

wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingebesluit, want u heeft in genoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 

beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dit is 

zienswijze 54, te vinden in hoofdstuk 5 van deze Nota.  

 
Aanvullend wordt opgemerkt dat de verbreding van de Outputweg, zoals wordt genoemd 
onder punt 3, geen onderdeel uitmaakt van de aanpassing van de A28. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 4, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
Dit betreft een mondelinge zienswijze  
 
1. Geluidscherm ter hoogte van Randenbroek-Zuid in Amersfoort 

Inspreker merkt op dat er een wijziging is aangebracht in de besluitenlijst van de 
verbreding van de A28. Het geluidsscherm ter hoogte van Randenbroek is door RWS uit 
het project gehaald omdat de gemeente Amersfoort dat gaat invullen. Dat betekent, 
zolang de gemeente dat niet organiseert, er op deze hoogte geen geluidsscherm staat. De 
uitvoering heeft te maken met de nieuwbouwwijk die daar gerealiseerd wordt. Gezien de 
huidige economische situatie is de kans groot dat het plaatsen van geluidswerende 
schermen op zich gaat laten wachten. Er zijn echter op deze locatie al bestaande woningen 
die door de uitbreiding van het traject meer geluidoverlast zullen gaan ervaren. De 
vergunning voor de uitbreiding is afgegeven met inachtneming van de geluidswerende 
schermen. Inspreker vraagt zich af of de vergunning nu nog aan alle vereisten voldoet en 
is van mening dat door deze wijziging de vergunningaanvraag opnieuw ter inzage moet 
worden aangeboden. 
 
Antwoord  

Uw zienswijze betreft het geluidscherm ter hoogte van de nieuwbouwwijk Randenbroek-
Zuid. Dit geluidscherm maakt niet langer onderdeel uit van het wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht – Amersfoort en van de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. De reden hiervoor is 
dat het genoemde geluidscherm op basis van het bestemmingsplan Randenbroek-Zuid 
(2011) wordt gerealiseerd, omdat de gemeente Amersfoort het geluidscherm al in 2012 
gerealiseerd wil hebben. Dit om de oplevering van nieuwbouwwoningen mogelijk te 
maken.  

 

De bouw van het geluidscherm bij Randenbroek Zuid is daarom niet opgenomen in de 

gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten behorend bij het wegaanpassingsbesluit 

voor de A28. U heeft van Rijkswaterstaat een email ontvangen om u te wijzen op de 

mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de omgevingsvergunning voor de bouw 

van het geluidscherm ter hoogte van Randenbroek-Zuid, die verleend is door en aan 

gemeente Amersfoort op 30 juli 2012.   
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 5, ingediend door: 

 
Inwoner uit Zeist 

 
Bezwaar 

Ik ben tegen. 
 
Antwoord 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Het 
is daarom niet mogelijk uw zienswijze verder te beantwoorden. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 6, ingediend door: 

 
Inwoner uit Putten 
 
 
1. Afzetting derde rijstrook 

Helaas gaat het in Nederland zo: Tijdrovende procedures met wegaanpassingsbesluiten. 
Het gehele wegtraject van Amersfoort naar Utrecht, direct na de splitsing naar Maarn is in 
beide richtingen gereed. Vanaf Den Dolder, richting Utrecht is de 3e rijbaan inmiddels vrij 
gegeven; de rest is nog steeds afgezet. Ergerlijk voor de niets vermoedende automobilist 
die niet op de hoogte is van de procedure rond de wegaanpassingsbesluiten. Ik heb al 
verschillende malen bij Rijkswaterstaat gepleit voor borden langs de waarop de reden van 
de afzetting staat aangegeven. Kennelijk ziet men het nut van deze communicatie niet 
i.p.v. communicatie d.m.v. de Staatscourant. Welke gemiddelde automobilist slaat er nu 
de Staatscourant op na om het hoe en waarom van deze afzettingen te achterhalen? Hoe 
lang kan dit nog gaan duren ?  
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de openstelling van de extra rijstroken op de A28 tussen Utrecht 

en Amersfoort en op de communicatie hierover. Anders gezegd, de door u genoemde 

bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten. 

 

U heeft een bijlage bij uw zienswijze gevoegd, waaruit blijkt dat u via een 

informatieverzoek bij het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 

reeds antwoord hebt gekregen op de vraag waarom de derde rijstrook tot de 

inwerkingtreding van het Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort is afgezet. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 7, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geluidscherm ter hoogte van Schuilenburg 

Inspreker is het niet eens met het voorstel om een, zo stelt inspreker, niet nuttig 
geluidsscherm te plaatsen van 11 meter langs de A28. Inspreker stelt dat zij hierdoor nog 
meer overlast krijgt van lawaai doordat het geluid op 5 hoog des te harder naar binnen 
komt. 
 
2. Fijnstof 

Inspreker is tegen de extra vervuiling door fijnstof en uitlaatgassen.  
 
Antwoord op de punten 1 en 2 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de aanleg van de extra rijstroken op de A28 tussen Utrecht en 

Amersfoort, de geluidmaatregelen en de effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders 

gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 

aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 

Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in genoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 

beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van deze Nota. (Deze zogeheten 

‘eensluidende zienswijze’ is in 2011 door meerdere mensen ingediend). 
 
3. Kap van bomen 

Inspreker is tegen het kappen van de bomen langs de A28.  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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4. Planschade 

Volgens inspreker wordt haar leefomgeving totaal verwoest, en gaat de waarde van haar 
woning naar beneden. Hierbij wil zij daarom planschade indienen. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf “Gevolgen voor eigendom”. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 8, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Kap van bomen 

Inspreker is tegen het kappen van de bomen langs de A28.  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Geluidscherm Schuilenburg 

Inspreker is door de aangeleverde informatie van stichting Amersfoort-Schuilenburg A28 
Duurzaam van mening dat het geluidscherm niet effectief is, en niet in staat fijnstof te 
reduceren waardoor inspreker stelt aanzienlijke gezondheidsrisico’s te lopen. 
  
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de aanleg van de extra rijstroken op de A28 tussen Utrecht en 

Amersfoort, de geluidmaatregelen en de effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders 

gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 

aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 

Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding. Een ieder heeft van 18 

maart  tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop een zienswijze in te 

dienen.  

 

Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, in de 

toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 

verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 

Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 9, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Kap van bomen 

Inspreker wil bezwaar maken tegen de kap van de bomen tussen de Barneveldse Beek en 
Valleikanaal. Waarom deze mooie grote bomen kappen voor een geluidsscherm dat weinig 
tot geen effect heeft op de leefbaarheid van de wijk. Er blijft op deze manier geen 
groenstrook meer over tussen de snelweg en bebouwing en kun je alleen nog 'recreëren' in 
stank, uitlaatgassen en herrie. Waarom wordt niet eens goed en zorgvuldig gekeken naar 
een echte oplossing voor deze problemen? (Zoals b.v. een overkapping van de snelweg?) 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Geluidscherm Schuilenburg en fijn stof. Overkapping A28 bij Schuilenburg 

Als bewoner van de wijk Schuilenburg ondervindt inspreker dagelijks overlast van de A28: 
de herrie van de snelweg is tot in haar huis hoorbaar en inspreker wordt continu 
getrakteerd op fijnstof. Het voornemen een geluidsscherm te plaatsen klinkt in eerste 
instantie goed. Maar bij nadere bestudering van deze oplossing blijkt dat dit niet helpt 
tegen geluidsoverlast en overlast van fijnstof verder de wijk in. Inspreker is zich ervan 
bewust dat het uitbreiden van snelwegen niet tegengehouden kan worden (heeft zelf ook 
een auto en maakt geregeld gebruik van de A28), maar waarom wordt gekozen voor zo'n 
standaardoplossing die niet helpt, maar wel heel veel geld kost? Kan er aan de andere 
kant van de A28 niet worden uitgebreid? En waarom wordt de snelweg niet (gedeeltelijk) 
overkapt/ondertunneld ter hoogte van Schuilenburg? Dat wordt elders in het land ook 
toegepast. Durf eens af te wijken van de geijkte paden!  
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de aanleg van de extra rijstroken op de A28 tussen Utrecht en 

Amersfoort, de geluidmaatregelen en de effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders 

gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 

aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 

Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding. Een ieder heeft van 18 

maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop een zienswijze in te 

dienen.  
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Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, in de 

toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 

verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 

Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 10, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Kap van bomen 

Het kappen van nog meer bomen tussen het Valleikanaal en de Barneveldse Beek is 
ontoelaatbaar. Door de nu al aanpassing van de A28 zijn er inmiddels 4 rijstroken 
dichterbij het appartementencomplex verplaatst.Hiervoor zijn al verschillende bomen 
gekapt en verwijderd. Deze bomen gaven een "natuurlijke" geluidsdemping en tegen gaan 
van CO2 uitstoot. Nu de rijstroken nog dichterbij zijn gekomen -insprekers zitten bijna OP 
de rijstroken- is het niet meer uit te houden op het balkon.Om nu nog meer bomen te 
kappen om een geluidswal te plaatsen is ontoelaatbaar en onaanvaardbaar. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Geluidscherm Schuilenburg en fijnstof 

Inspreker benoemt dat het woonplezier met minimaal 50% naar beneden is gehaald. Het 
geluid en fijnstof wat er ontstaat maakt het onmogelijk om nog te kunnen genieten van 
buiten zitten. Elke dag moet tegenwoordig een laagje zwart fijnstof van de balkon 
balustrade verwijderd worden. 
 
Inspreker is absoluut tegen het plaatsen van geluidsschermen ter hoogte van het 
appartementencomplex. Hiervoor zijn er verschillende argumenten: 

1. het weinige groengebied wat er nu nog is tussen appartement en A28 zal worden 
gehalveerd, waardoor er dus bijna geen groengebied overblijft. 

2. de hoogte van het scherm zou volgens de OWAB 24 meter hoog moeten zijn en nu 
wil men een nietig schermpje van 11 meter neerzetten wat dus totaal niet voldoet 
aan de vastgestelde wettelijke eisen. Door een scherm van 11 meter zal het geluid 
alleen maar toenemen i.p.v. afnemen. 3 tot 5 dB hoger hetgeen het driedubbele is 
van het huidige. Dit is ontoelaatbaar en de wet wordt volgens inspreker gewoon 
aan de bekende laars gelapt. Want volgens de wet moet bij het verbreden van de 
weg maatregelen tegen het toenemende geluidshinder worden genomen en nu is 
volgens inspreker het tegenovergestelde het geval. 

3. De oplossing van geluidswal is maar tijdelijk en dan een kostenplaatje van 
25.000.000.- is een onverantwoorde besteding. Een overkapping zou op deze 
plaats effectiever zijn voor de bewoners, geluidoverlast en concentratie fijnstof 
worden daardoor opgelost. 

4. door plaatsing van geluidswal zal door circulatie, achter deze wal, meer fijnstof 
ontstaan die zal neervallen op de balkons. 

5. Bij andere projecten (Schiphol-Amsterdam-Almere) zijn er tunnels toegezegd aan 
de bewoners van flatgebouwen aldaar als bescherming tegen geluid, fijnstof en 
luchtvervuiling, die veroorzaakt wordt door de A9. Hadden wij dan in het district 
Amsterdam moeten wonen voor Rijkswaterstaat? Vanwaar dat "klasse" verschil? 
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6. Een mogelijke overkapping biedt meer mogelijkheden en verdient zich op den duur 
zelf terug. o.a. zonnepanelen, opwekken energie etc. 

 
Bovenstaande is er mede de oorzaak van dat inspreker tegen het plaatsen van 
geluidsschermen van 11 meter hoogte is. Inspreker heeft gebruik gemaakt van 
gegevens/metingen/info van de stichting Amersfoort-Schuilenburg "A28 Duurzaam". 
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de aanleg van de extra rijstroken op de A28 tussen Utrecht en 

Amersfoort, de geluidmaatregelen en de effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders 

gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 

aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 

Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingsbeluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom naar de beantwoording van 

uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dit is zienswijze 120 in 

hoofdstuk 5 van deze Nota. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 11, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geluidscherm Schuilenburg en fijnstof 

Inspreker is van mening dat Rijkswaterstaat met de plannen voor verbreding van de A28 

ter hoogte van deı wijk Schuilenburg in Amersfoort de gezondheid van duizenden 
aanwonenden nog méér zal schaden dan in de huidige situatie al het geval is. 

De verbreding van de A28 komt dichterbij de woningen; de groengordel wordt gehalveerd 

en een te lage geluidswal zal voor de aanwonenden, zeker op de hogere verdiepingen, 

geen oplossing biedenı tegen de geluidshinder, geluidshinder die nu al ondragelijk is. 

Bovendien reduceert een geluidswal de fijnstoffen in de lucht niet. Uit talloze onderzoeken 

blijkt volgens inspreker dat bomen en groen een geluiddempende en fijnstof absorberende 

werking hebben. Het huidige voorstel halveert hun ecologische groenstrook (een aantal 

jaren geleden door de gemeente ingericht) met alle gevolgen vandien. 
 
Er is meer dan voldoende ruimte om de A28 te verbreden aan de oostzijde, waardoor de 
aanwonenden minder overlast (geluidshinder + fijnstof) van de A28 ondervinden. Het is 
niet te accepteren dat Rijkswaterstaat omwille van geld, willens en wetens de gezondheid 
van de aanwonenden nog meer schaadt. Volgens inspreker begaat Rijkswaterstaat met 
deze plannen een onrechtmatige daad jegens deı aanwonenden van en ze verzoekt dan 
ook zowel de Minister als de gemeente Amersfoort om de aanvragen af te wijzen. 
Het enig juiste alternatief voor àlle overlast ziet inspreker in een overkapping van de A28 
ter hoogte van de wijk Schuilenburg. Een overkapping zoals op andere plekken langs 
snelwegen in Nederland ook is gerealiseerd om de schade voor aanwonenden te beperken. 
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de aanleg van de extra rijstroken op de A28 tussen Utrecht en 

Amersfoort, de geluidmaatregelen en de effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders 

gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 

aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 

Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 

beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 52 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 12, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Kap van bomen 

Als bewoner van het appartementengebouw aan de Verdiweg dat parallel loopt aan de 
A28, en daarmee het dichtst op de A28 staat, kon inspreker tot voor kort in elk geval nog 
genieten van de prachtige bomen die een natuurlijke afscheiding vormden tussen onze 
woningen en de snelweg. Het uitbundige gebladerte van de bomen zorgde voor zuivering 
van de toch wel erg vervuilde lucht en hield nog enigszins het verkeerslawaai binnen de 
perken. In het kader van de verbreding van de A28 moesten bomen gekapt worden. 
Insprekers zijn hierover geïnformeerd, mochten hier zelfs bezwaar tegen maken tijdens 
een hooravond. Maar alle bezwaren werden door Rijkswaterstaat en gemeente naast zich 
neergelegd.  
 
Eind februari 2012 werd plotseling besloten dat de bomenkap versneld zou plaatsvinden 
uit de overweging dat voorkomen moest worden dat eventueel broedende vogels gestoord 
zouden worden. Hiermee werden de menselijke bewoners (en er zaten zwangere vrouwen 
bij) van onze 60 appartementen op het tweede plan geschoven. Insprekers mochten een 
heel jaar vroeger, zonder enige bescherming, vrij uitkijken op de kale A28 en worden 
blootgesteld aan sterkere verontreinigde lucht en een toegenomen geluidsoverlast. De 
gemeente Amersfoort meldde dat er plannen zijn voor een recreatieve en ecologische 
verbinding onder de AZS. Dit terwijl het geld ontbreekt om een verdiepte ligging of een 
gedeeltelijke overkapping van nauwelijks 1000 meter snelweg te realiseren.  
 
De plannen voor een bomenkap van alle resterende bomen worden in uw "gewijzigde 
aanvragen uitvoeringsbesluiten bomenkap A28" uitvoerig uit de doeken gedaan. De 
zorgvuldigheid waarmee u deze kaalslag ter hand gaat nemen, met zoveel liefde voor 
boomstam en bladerdak, is bijna ontroerend. Maar hoe liefdevol u de bomen ook gaat 
kappen, het resultaat is en blijft een uiterst kale 20 meter tussen inspreker’s woonkamer 
en de verbrede A28. In plaats daarvan krijgt inspreker een 11 meter hoog scherm voor 
zijn neus, dat noch geluid, noch de vuiligheid van de snelweg zal tegenhouden. Tegen de 
bomenkap maakt inspreker dan ook uitdrukkelijk bezwaar. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Negeren van belangen direct aanwonenden 

Tegen verbreding van de A28 heeft inspreker nimmer bezwaar gemaakt. Inspreker zal ook 
niet protesteren tegen een eventuele snelheid van 130 km per uur op de verbrede 
snelweg, maar vraagt om adequate voorzieningen die de te verwachten overlast binnen de 
perken houden. Inspreker protesteert uitdrukkelijk wel tegen de wijze waarop alle 
overheidsinstanties, van gemeente Amersfoort, provincie Utrecht, betrokken ministeries 
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tot en met Rijkswaterstaat, de belangen van de direct aanwonenden zo totaal negeren dat 
het bijna fysiek pijn doet. 
Inspreker stelt: “op diverse 'hooravonden' mochten wij onze visie op de plannen naar 
voren brengen, onze bezwaren kenbaar maken en met een eigen voorstel komen. In uw 
verdere plannen is hierover nimmer iets teruggezien. U hebt alle inbreng van 
belanghebbenden doodeenvoudig genegeerd. "Burger, u mag spreken, maar het staat ons 
vrij oordoppen te dragen!" Wellicht dat de verkiezingen over enkele weken u tot bezinning 
kunnen brengen?”  
 

Antwoord 

Het uitvoeren van een wegverbredingsproject zoals de A28 is een complexe 
aangelegenheid, waarin verschillende belangen gemotiveerd tegen elkaar dienen te 
worden afgewogen. Rijkswaterstaat kent een hoge waarde toe aan het behouden van een 
tevreden weggebruiker en een tevreden omgeving. Bij dit project wordt veel aandacht 
besteed aan de belangen van beide en deze zijn zoveel mogelijk vertaald in de 
projectaanpak. Mochten er desondanks zaken zijn die niet goed gaan, dan staat het 
project altijd open voor uw concrete verbetersuggesties. 
 

3. Alternatieve oplossing (overkapping) voor geluidoverlast en luchtvervuiling 

De Stichting A28 Duurzaam heeft in de afgelopen jaren een diepgaande studie gemaakt 
naar alternatieve oplossingen voor de toenemende geluidsoverlast en luchtvervuiling 
door fijnstof als gevolg van de verbreding van de A28. Berekend is dat beide met een 11 
meter hoog scherm alleen maar ernstiger worden. Het voorstel dit definitief op te lossen 
door middel van een (eventueel gedeeltelijke, aan de bewoningskant) overkapping wordt 
eenvoudigweg niet eens in overweging genomen of besproken. In de argumentatie die 
aan de "gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten geluidscherm A28" is toegevoegd 
leest inspreker slechts over diverse glooiende hoogtes, kleuren en transparanties van de 
schermen. U bent er trots op dat bij de beekovergangen er transparante gedeelten 
geplaatst zullen worden en om vogelslachtoffers te voorkomen worden de glazen panelen 
voorzien van een patroon in een neutrale kleur! Geweldig! Dat is waar de bewoners op 
zitten te wachten.  
 
Met geen woord wordt gerept over de bewoners van het flatgebouw, het gebouw dat 
parallel loopt met, en het dichtst staat op de A28. Voor het tien verdiepingen hoge 
gebouw zal een 11 meter hoog scherm op geen enkel punt soulaas bieden aan de 
overlast van een verbrede A28. Voor de laagste verdiepingen betekent het dat op zo'n 
20 meter afstand van de woonkamer en balkon er een 11 meter hoog scherm op hen 
afkomt. Aan de onderzijde massief en ondoorzichtig, want groen beplant. Fijn dat u 
constateert dat de begroeide delen niet gevoelig zijn voor graffiti. De hogere woonlagen 
vangen meer lawaai en vuil op dan zonder scherm. 
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen en de 

effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 

hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 

het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 

tot de wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 

beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 242 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 13, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Overkapping langs de A28 en verplaatsing van de as van de A28 

Inspreker heeft op zijn eerste brief van vorig jaar 2011 wel een bevestiging gekregen van 
ontvangst, maar nog steeds geen antwoord ontvangen. Inspreker wil bij deze nogmaals 
zijn ongenoegen bekend maken tegen het plaatsen van een eventueel geluidscherm in 
plaats van een overkapping, die eerst gedeeltelijk en later zo mogelijk, uitgebreid kan 
worden. Inspreker pleit voor een overkapping, want deze zal door het plaatsen van 
zonnepanelen een energieopbrengst geven voor een nieuw te bouwen sportfondsenbad en 
woningen die aan de Hogeweg in Amersfoort gecreëerd worden. 
 
Inspreker stelt dat aan de noordkant van de A28 genoeg ruimte is om de as van eerder 
genoemde weg te verleggen, met name om de Driftakkerweg te verplaatsen. Met alle 
gevolgen van dien, in de vorm van geluidoverlast en fijnstof. Ook wil inspreker kenbaar 
maken, dat de gemeente Amersfoort door de grondruil aan Rijkswaterstaat de financiële 
opbrengst daarvan in de overkapping had kunnen steken, helaas is de gemeente 
Amersfoort niet zo begaan met de mensen die daar wonen.  
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen en de 

effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 

hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 

het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 

tot de wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingesbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 

beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 134 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 

 

2. Kap van bomen 

Inspreker wil zijn ongenoegen uiten over het kappen van de 13 populieren, de weinige 
bomen in het groengebied. Dan het herplanten van de acht bomen aan de Hogeweg in 
Amersfoort, die eventueel weer geplaatst of geplant worden op de plekken waar de eerder 
genoemde bomen gekapt worden. Wat denkt gemeente Amersfoort hiermee te bereiken, 
te meer dat de kosten van dit gebeuren, zeer aanzienlijk is dus een verspilling van kapitaal 
wat in dit geval beter besteed kan worden. 
 
De bomenkap die al verder was gebeurd aan de A28 om plaats te maken, voor de 
faceerstrook, die aangelegd, moest worden, om ’t werk mogelijk te maken,  
en vervolgens de nog meerdere bomen te kappen om nu ruimte te maken, voor het 
eventueel (plaatsen van een geluidscherm). Het groengebied bij de appartementen aan de 
A28 was groen 60 mtr breed, na de situatie die nu gaande is op de A28 blijft er nog maar 
40 mtr over van ’t woongenot! Dus Rijkswaterstaat en in het bijzonder gemeente 
Amersfoort dank daarvoor.  
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Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 14, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Overkapping langs de A28 en verbreding aan andere zijde van de A28 

Inspreker wil bezwaar maken tegen de (gewijzigde) plannen voor de verbreding 
van de A28 ter hoogte van Schuilenburg in Amersfoort. Rijkswaterstaat zal met 
deze plannen de gezondheid en het leefklimaat van de aanwonenden van de A28 
nog meer schaden dan thans al het geval is. De verbrede A28 zal nog dichter bij 
de woningen komen te liggen met als gevolg nog méér geluids-en fijnstofhinder 
dan ze nu al ondervinden.  
 
De woningen aan de A28 voldoen allang niet meer aan de huidige normen voor 
nieuwbouw langs snelwegen. Waarom wordt de verbreding niet geheel aan de 
overzijde gerealiseerd? Daar is meer dan voldoende ruimte, bovendien hoeven 
er dan minder bomen te worden gekapt, hetgeen niet alleen de hinder zal 
reduceren maar tevens wordt ons leefklimaat dan minder aangetast. 
 
Inspreker stelt dat groen een dempend effect heeft op geluid, het fijnstof opvangt en het is 
goed voor het welbevinden. Daarom is inspreker tegen de ontworpen geluidswal, die 
volgens berekeningen van de Stichting A28 Duurzaam alleen maar meer decibellen tot 
gevolg zal hebben in plaats van minder. De wal is ook te laag om ook maar enigszins 
effectief te zijn ten aanzien van geluid en fijnstof voor de hogere woonlagen van de 
flatgebouwen. 
 
Waarom negeert Rijkswaterstaat de schade (meer hinder, minder woongenot) die door dit 
wegontwerp duizenden aanwonenden wordt aangedaan? Waarom wordt ca. 25 miljoen 
geïnvesteerd in een ontwerp dat de aanwonenden nog meer schade oplevert? Waarom 
worden er op andere plaatsen langs snelwegen wel afdoende maatregelen genomen in de 
vorm van overkappingen en niet bij de A28 ter hoogte van Schuilenburg?  

 

Ik verzoek de Minister en de gemeente Amersfoort dan ook om de voorgestelde plannen af 
te wijzen en een overkapping te realiseren op voornoemde locatie om de gezondheid en 
het leefklimaat van de aanwonenden niet verder te schaden. 
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen en de 

effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 

hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 

het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 

tot de wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 

beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 113 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 15, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Overkapping langs de A28  

Inspreker maakt bezwaar tegen de voorstellen die staan in de brief van 1 augustus 
“gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten geluidschermen en bomenkap A28.” 
 

− Op bladzijde 2 van 3 van deze brief wordt bij het onderdeel Geluidscherm 
Schuilenburg gesproken over een geluidscherm van 11 meter hoogte. Dit is veel te 
laag. In het OWAB van de A28 ter hoogte van Schuilenburg wordt gesproken over 
een hoogte van minimaal 24 meter om bescherming te bieden. Een hoogte van 11 
meter is niet aanvaardbaar voor de bewoners in de flats en in de buurt, zowel qua 
geluidsdruk (de norm wordt overschreden) als qua fijnstof en vuile stof. De 
concentratie fijnstof zal alleen maar groter worden door luchtwervelingen.  

 
− Het geld bedoeld voor deze geluidswal dient gestoken te worden in een 

overkapping over de A28. Voorzover inspreker kan achterhalen is door RWS nog 
niet duidelijk gemaakt waarom een hele of halve overkapping niet tot de financiële 
mogelijkheden behoort, terwijl vanuit de buurt Schuilenburg toch goede initiatieven 
in die richting zijn gepresenteerd, vooral door de Stichting Schuilenburg "A28 
Duurzaam". Met een overkapping kunnen overschrijdingen van geluidsdruk en vuile 
stoffen opgelost worden. Zonnecellen op de overkapping kunnen energie 
opwekken. Op station Utrecht CS wordt van deze manier van energie opwekken in 
de toekomst gebruik gemaakt. Daarnaast kan bij een overkapping van meer 
innovatieve opties gebruik gemaakt worden, bijvoorbeeld voor het opwekken van 
thermische energie. Over de jaren heen kan de hogere investering in een 
overkapping over de A28 worden terugverdiend, terwijl een geluidswalletje alleen 
maar ellende oplevert.  

 
− Bij het Tracébesluit van Schiphol-Amsterdam-Almere van 22 maart 2012 zijn bij de 

Gaasperdammerweg tunnels toegezegd om flatbewoners te beschermen. Waarom 
kan hier wel meer bescherming aangeboden worden tegen lawaai, fijnstof en 
vervuiling, en in Amersfoort niet? Laat RWS een goede reden hiervoor geven s.v.p.  

 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen en de 
effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 27 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 

 

2. Kap van bomen 

Inspreker maakt bezwaar tegen de herziening bomeninventarisatie naar aanleiding van 
uitwerking ontwerpen van de geluidschermen. Dit leidt tot een voorgenomen bomenkap 
tussen Barneveldse Beek en Valleikanaal aan de zijde van de flats, om plaats te maken 
voor een geluidswal die niet gaat voldoen. Dit is onwenselijk. Deze bomen moeten 
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behouden blijven. Er is aan de Leusdense zijde van de A28 en in de tussenberm ruimte om 
voorzieningen tegen diverse vormen van overlast aan te leggen.  
De buurt en de stichting Amersfoort A28 Duurzaam is al jaren bezig om met voorstellen te 
komen tot een verbetering (en niet verslechtering) van de leefomgeving in relatie met het 
onderhoud en de aanpassing van de A28 ter hoogte van Schuilenburg. Elke keer bekruipt 
inspreker het gevoel dat alle inspraakavonden en informatieronden slechts tot helemaal 
niets leiden. 
 

Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 16, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geluidschermen langs de A28  

Zelf zal inspreker niet zoveel last hebben van de geluidsschermen omdat ze laag zit. Ik 
hoop dat u goede oplossingen weet te vinden voor mensen die hoog wonen.  
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen en de 
effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 208 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 

 
2. Kap van bomen 

Er blijft met ‘t kappen van de bomen voor ons ouderen maar heel weinig groen over. Aan 
de andere kant van de A28 was zoveel meer mogelijkheid.  
 

Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 17, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geen geluidschermen langs de A28, maar een overkapping  

Inspreker maakt bezwaar tegen het aanbrengen van geluidsscherm "Schuilenburg". Reden 
hiervoor is dat het geplande geluidsscherm de situatie van geluidsoverlast en 
fijnstofoverlast volgens inspreker niet zal verbeteren, zoals de bedoeling is, maar juist zal 
verslechteren. Inspreker baseert zich hierbij op gegevens van de Stichting Amersfoort - 
Schuilenburg "A28 Duurzaam", een stichting waarvan inspreker donateur is.   
Inspreker begrijpt dat het onvermijdelijk is dat de A28 ter plekke verbreed wordt en het is 
al erg genoeg dat daardoor per definitie geluids- en fijnstofoverlast toenemen. Maar wat 
niet wordt begrepen is dat ter vermindering van deze toenemende overlast er een dure 
voorziening wordt aangebracht die deze overlast alleen maar verder doet toenemen. De 
oplossing van de Stichting, de overkapping, is volgens inspreker de enig aanvaardbare 
oplossing voor het overlastprobleem.  
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen en de 
effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 90 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 

 
 
2. Kap van bomen 

Dat deze voorziening ook nog eens wordt aangebracht in de toch al geringe ruimte die er 
is tussen de weg en flats Schuilenburg, waardoor ook nog eens de meeste bomen ter 
plekke moeten sneuvelen, maakt het geheel nog schrijnender, om geen sterkere 
terminologie te gebruiken. Dit geldt nog in heviger mate wanneer men bedenkt dat er voor 
het aanleggen van die voor de bewoners van de flats dus schadelijke voorzieningen, 
ruimte gecrëeerd kan worden aan de overzijde van de weg. 
 

Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
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Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 18, ingediend door: 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Kap van bomen  

Als bedrijf en bewoner uit Randenbroek is inspreker het niet eens met het kappen van nog 
meer bomen. Bomen vormen de groene longen van Amersfoort en vangen bovendien 
fijnstof (een gevaar voor de volksgezondheid, zeker dat van de jonge kinderen!) en geluid 
op. Inspreker wil dat er een andere oplossing voor toenemend fijnstof en geluid komt 
zonder dat bomen worden gekapt. 
 
Antwoord  

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 

2. Hoger geluidscherm bij Schuilenburg. Overkapping is beter. 

Inspreker wil weten waarom Rijkswaterstaat denkt dat een geluidswal van 11 meter bij 
Schuilenburg genoeg reductie van geluid en fijnstof oplevert bij nabijgelegen flats van 9 
verdiepingen hoog (meer dan 20 meter dus). In de jaren dat inspreker in Schuilenburg/ 
Randenbroek woont is de geluidsoverlast enorm toegenomen en met verbreding zal dat 
alleen nog maar toenemen. Dat is niet acceptabel voor zijn bedrijf en gezin met jonge 
kinderen. Stichting A28 Duurzaam pleit voor een overkapping, begroeid en met opwekking 
van zonne-energie, dat lijkt inspreker inderdaad een veel betere oplossing. Of desnoods 
een scherm van 25-30 meter hoog. Als de overlast toeneemt zal inspreker moeten 
verhuizen met bedrijf en gezin, want zo'n toegenomen aanslag op de gezondheid kan 
inspreker niet accepteren. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen en de 
effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 90 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 19, ingediend door: 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geen geluidscherm langs A28 bij Schuilenburg, maar een overkapping 

Inspreker wil bezwaar maken tegen de aangepaste plannen voor verbreding van de A28 
ter hoogte van Schuilenburg in Amersfoort. Inspreker begrijpt niet waarom Rijkswaterstaat 
de verbreding van de A28 deels aan de zijde van de aanwonenden wil realiseren. Er is 
méér dan voldoende ruimte aan de overzijde van de weg; grond die ook van RWS is. 
Waarschijnlijk gaat het volgens inspreker om geld. Maar is geld een rechtmatige reden om 
de gezondheid en het woongenot van de inwoners van Schuilenburg nog meer te schaden? 
Het lijkt inspreker een onrechtmatige reden, dus daad. 
 
Inspreker is  tegen een geluidswal en vooral tegen die in het voorliggende ontwerp. 
Volgens de gegevens van de Stichting A28 Duurzaam wordt de geluidsbelasting met 
zo'n lage wal alleen maar hoger voor de bovenste etages van de flatgebouwen. RWS 
heeft -theoretische-metingen gedaan direct àchter de wal. Dáár wonen geen mensen, 
maar een tiental meters verder. Volgens inspreker geven de berekeningen van RWS 
dan ook een vals beeld van de te verwachten hinder voor de aanwonenden. 
 
Evenmin houdt een wal het fijnstof tegen; door luchtwervelingen zal het fijnstof juist 
toenemen. Binnenkort zal wet- en regelgeving voor fijnstof worden aangepast; dwz. 
dat er hogere normen van toepassing zullen worden. Dan zal de A28 wat Schuilenburg 
betreft niet meer aan de normen voldoen. Voor inspreker alle reden om de 
voorgestelde ontwerpen af te wijzen. De enige en juiste verbreding van de A28 zal zijn 
om deze verder naar het oosten te situeren en deze te overkappen, zodat geluids- en 
fijnstofhinder voor de aanwonenden wordt gereduceerd in plaats van vermeerderd. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen en de 
effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 115 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 

 
2. Kap van bomen  

De groengordel aan de woningzijde wordt in de plannen gehalveerd, terwijl uit 
onderzoek bekend is dat groen geluiddempende en fijnstofwerende effecten hebben. 
Bovendien wordt met de halvering van de groenstrook ook het woongenot van 
inspreker aangetast. 
 

Antwoord  

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
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Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 20, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
1. Geluidscherm ter hoogte van Schuilenburg. Overkapping is beter. 

Inspreker heeft bezwaren tegen de plannen die de overheid heeft in verband met de 
verbreding van de rijksweg A28, namelijk daar waar deze zich op korte afstand van de 
wijk Schuilenburg bevindt. Inspreker woont in deze wijk. Deze verbreding is een noodzaak. 
De gevolgen voor de directe omgeving dienen echter zo beperkt mogelijk te blijven. Op de 
maatregelen heeft inspreker kritiek. De stichting A28 Duurzaam heeft hen uitvoerig 
geinformeerd. Er zal volgens de plannen een geluidsscherm worden geplaatst waartoe 
bomen moeten worden gekapt. Dit kan beter niet gebeuren, aangezien zo’n scherm pas 
voldoende effect als het veel hoger is (circa 24 meter), hetgeen technisch en financieel 
onhaalbaar is. de voorgenomen hoogte van 11 meter zal, volgens de gegevens verstrekt 
door de stichting, de geluids- en fijnstof overlast eerder vergroten dan verkleinen. 
 
De vrouw van inspreker lijdt aan longembolie, ze ziet met ongerustheid deze toekomstige 
toename tegemoet. De bouw van een dergelijke geluidswal is zeer nadelig voor de 
leefomgeving. En dan hoeven de betreffende bomen ook niet te worden verwijderd.  
Wat dan te doen? Een ogenschijnlijk duurdere oplossing is de overkapping van de A28 met 
een grotendeels glazen/kunststof dak dat in de toekomst, of bij aanleg al, dienstbaar 
wordt gemaakt aan de opwekking van duurzame energie, zoals de stichting voor ogen 
staat. Waarom bij Amstelveen wel alternatieve oplossingen en bij Amersfoort niet? Enkele 
voordelen zijn:  

− besparing van de bouwkosten van het geluidscherm, ongetwijfeld een aantal 
miljoenen 

− behoud van bomen 
− radicale vermindering van de genoemde overlast 
− financiële voordelen, verbonden aan de eventuele opwekking van groene energie 
− aankoop veel goedkopere zonnepanelen (zou een burgerinitiatief kunnen worden.  

 
Inspreker verzoekt de bezwaren in overweging te nemen en te komen tot een voor de 
bewoners gunstig besluit  
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen en de 
effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 336 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 

 

2. Kap van bomen 

Inspreker heeft bezwaar tegen het kappen van bomen ten behoeve van de aanleg van het 
geluidscherm Schuilenburg.  
 

Antwoord  

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
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behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 21, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geluid en fijn stof ter hoogte van Schuilenburg 

Inspreker stuurt ter ondersteuning van haar zienswijze de brief mee die ze opstuurde naar 
de voorzitter van de vereniging van eigenaren van haar woonflat in Schuilenburg.  
 
Inspreker meldt dat ze in de flat woont die het dichtst aan de snelweg staat. Het geluid is 
ontoelaatbaar. Het maakt haar nerveus en ze wordt er volledig door geobsedeerd. Ze is 
counsellor en moet via de telefoon gesprekken voeren. Ondanks dat alles “dicht” zit kan ze 
de cliënten nauwelijks verstaan. Laat staan als ze buiten op het balkon wil zitten. 
Inspreker wordt er letterlijk ziek van. Misschien is RWS bereid het aantal decibel te komen 
meten. Deze grens wordt flink overschreden.  
 
En dan al het fijn stof. De zwarte randen langs de ramen zeggen genoeg. Zelfs wanneer ze 
de balkondeur opent wordt haar eettafel bedolven onder stofdeeltjes van buiten. Ze maakt 
zich er oprecht zorgen over en voelt zich gejaagd en gestresst. Ze vertrouwt erop dat haar 
klachten serieus worden genomen en dat er een goede oplossing komt voor het probleem. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich in zijn algemeenheid op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u 
genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor 
uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – 
Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart  tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 217 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 22, ingediend door: 

 
 
VVE Otelloplaats 
Otelloplaats 28  
3816 TT  Amersfoort 
 
 
1. Bomenkap ter hoogte van Schuilenburg 

Inspreker tekent bezwaar aan tegen de voorstellen die staan aangegeven in de brief van 1 
augustus 2012, kenmerk RWS 2012/1808058 met als onderwerp: gewijzigde aanvragen 
uitvoeringsbesluit, geluidschermen bomenkap. 
 
Tot zijn verbijstering wordt hier gesproken over nog eens extra bomenkap op de toch al 
kleine groenstrook tussen de flats en A28 en Schuilenburg. Als argument wordt het 
plaatsen van het geluidsscherm gebruikt. De bomenrij die er nu staat zorgt ervoor dat de 
groenbeleving van de omwonende in de toch al geteisterde buurt enigszins aanvaardbaar 
is. Wordt dit kleine stukje groen van 45 meter breed gehalveerd dan kan men niet meer 
over een groengordel spreken met alle ongewenste nadelen van dien. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Geluidscherm 

Het geluidscherm wat RWS wil plaatsen voldoet op geen enkele manier om geluids- en 
fijnstofoverlast te reduceren. Sterker nog: het versterkt het geluid en de 
fijnstofconcentraties bij de flats en in de wijk. Dit is door een onafhankelijk onderzoek 
geconstateerd. De hoek waarin het scherm geplaatst wordt werkt ook al niet mee aan de 
reductie. De bovenste 5 verdiepingen krijgen een extra belasting. Waarom de hoek niet 
omdraaien richting Leusden, daarin is alleen natuurgebied.  
 
3. Fijn stof 

Inspreker stelt dat nog nooit een echte meting is verricht ophet deel van de A28 wat aan 
Schuilenburg grenst. RWS gaat uit van een computermodel wat in werkelijkheid helemaal 
niet klopt.  
 
4. Overkapping  

De stichting vecht al jaren met zeer goede argumenten voor een overkapping over dit 
gedeelte van de A28. met gebruikmaking van de kennis van een ingenieursbureau 
kwamen zij tot de conclusie dat dit de allerbeste, en op den duur goedkoopste manier is 
om een goed leefbaar woonklimaat voor de omgeving te creeren. Er zijn al projecten 
aangenomen waar dit gat gebeuren, bijv. de tunnels bij de Gaasperdammerweg. Waarom 
wel daar en bij ons niet?  
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5. Waardevermindering appartementen, zonder overkapping  
Als bewoner van de Otelloplaats heeft inspreker het idee dat het economisch belang een 
alles overheersende factor is, en dat de gezondheid van de bewoners in de omgeving 
(1000-2500) totaal niet meetelt. Wat inspreker en anderen ergert is dat miljoenen euro’s 
besteed worden aan ecoducten, maar dat bewoners in deze wijk aan hun gezondheidslot 
worden overgelaten. Inspreker hoopt op een besluit tot overkapping. Mocht dit niet lukken, 
dan ziet inspreker het somber voor de wijk in. Bovendien ziet inspreker zich als VVE 
Otelloplaats gedwongen om een schadeclaim in te dienen, in verband met 
waardevermindering van de appartementen.  
 
Antwoord op de punten 2 t/m 5 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich in zijn algemeenheid op geluid, fijnstof, overkapping en 
waardevermindering. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen 
betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-
Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de 
wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart  tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingesbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat betreft 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van deze Nota. Deze is zogeheten 
‘eensluidende zienswijze’ is in 2011 door meerdere mensen ingediend). 
 

 
 
 

 
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 728 

 

Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 23, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Waarom geen uitbreiding van de A28 aan de Leusdense kant?  

Inspreker geeft aan te reageren naar aanleiding van het schrijven van Rijkswaterstaat 
Utrecht van 1 augustus 2012, kenmerk RWS 2012/1808058. In eerdere brieven van 3 
november 2008 en 22 april 2011 en bij schriftelijke inbreng na afloop van de 
voorlichtingsavond van 4 april 2011 heeft inspreker Rijkswaterstaat reeds van haar 
bevindingen en bezwaren in kennis gesteld.  
 
Daar de thans bestaande rijbanen tegen de as van de weg gelegen zijn en er ook 
spitsstroken tegen de as van de weg komen, kan het niet anders zijn dan dat het verkeer 
nog dichter bij de woonbebouwing komt. En dit terwijl er aan de Leusdense kant van de 
weg nog ruimte in overvloed beschikbaar is om de weg aan die kant uit te breiden.  
Het enige dat gesloopt moet worden is een autosloperij en verouderde opstallen (thans 
een rommeltje met mogelijke bodemverontreiniging) en ze dacht twee woningen nabij de 
Heiligenbergerweg. Wel zullen enige viaducten verbreed moeten worden, maar dat kan 
geen bezwaar zijn. Immers, op de Leusderheide over de A28 en op meer plaatsen in het 
land worden ecoducten gebouwd voor dieren. Inspreker vraagt zich af of verbindingen van 
natuurgebieden ten behoeve van dieren belangrijker zijn dan de gezondheid van mensen. 
Ze acht het wel een goede zaak dat aandacht aan het welzijn van dieren wordt gegeven.  
 
Inspreker vraagt waarom de uitbreiding van de A28 rond Amersfoort niet wordt 
verschoven naar het zuid-oosten op Leusdens grondgebied. Daar is ruimte genoeg en geen 
woningbouw. Is dit onderzocht? Het vrijkomende gedeelte, dus de weghelft aan de 
Amersfoortse kant, kan dan worden ontzien.  
 
2. Bomenkap ter hoogte van Schuilenburg 

Wanneer de weg naar het zuidoosten zou worden verschoven is dus de bomenkap van wel 
50 grote bomen niet noodzakelijk en ten behoeve van de leefbaarheid, vooral de 
flatwoningen langs de A28, heb ik grote bezwaren tegen deze bomenkap, daar hoge 
bomen niet alleen geluid tegenhouden maar ook veel fijn stof opvangen. Bovendien komt 
een fraaie laanbeplanting ook visueel ten goede aan de leefbaarheid. Mocht verschuiving 
van de weg thans niet meer mogelijk zijn, dan hecht ze er wel aan dat tenminste een 
gelijk aantal bomen wordt herplant en wel in het groengebied langs de A28 ter plaatse en 
niet elders in de gemeente. Inspreker heeft grote bezwaren tegen de bomenkap en ze van 
blijft van mening dat inpassen beter “inproppen” van een wegverbreding, wegaanpassing, 
zo dicht mogelijk tegen de stedelijke bebouwing getuigt van onzorgvuldig en onrechtmatig 
handelen in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk wetboek.  
 
3. Geluidsschermen ter hoogte van Schuilenburg en fijn stof  

In de startnotitie (pag. 28) wordt gesteld dat de aanpassing van de A28 door de 
toegenomen– en de te verwachten verkeersdruk negatieve effecten geeft (zal hebben) op 
de kwaliteit en de leefomgeving, geluidniveau en luchtkwaliteit. Inspreker stelt dat dit 
betekent: voorkomen dat de luchtkwaliteit verslechtert en de geluidhinder verergert. Er 
zijn geen resultaten van metingen bekend. 
 
Nu bekend is dat de te maken geluidsschermen slechts een hoogte zullen krijgen van 11 
meter en dat naar algemeen bekend en berekend is dat deze schermen, zeker ten opzichte 
van de hoogte van de woonbebouwing in de omgeving geen effect zullen hebben en zelfs 
geluidverstekend zullen werken, vindt inspreker dat hiertoe niet moet worden overgegaan. 
Door de schuine plaatsing van de schermen zal het geluid nog worden versterkt. Vanaf de 
hoogstgelegen appartementen zal het verkeer zelfs te zien zijn.  
 
Fijnstof overlast is vanuit een oogpunt van volksgezondheid zeer nadelig, niet alleen voor 
de directe omgeving maar voor een aanmerkelijk groter gebied. Uit metingen is gebleken 
dat door schermen het fijnste stof op grotere afstand zal verdichten. Om overlast van 
geluid en fijnstof te voorkomen, kan niet worden volstaan met een scherm van 11 meter, 
dat ten opzichte van de hoogte van de nabijgelegen bebouwing totaal onvoldoende zal 
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blijken te zijn. Bij Amstelveen en bij Amsterdam, Gaasperdammerweg kunnen wel tunnels 
worden gebouwd. Bij Zeist kon in 1970 al wel een deugdelijke overkapping worden 
gemaakt. Deze laatste wordt volgens de plannen nu nog verder uitgebreid. Waarom hier 
niet en daar wel; zijn Amersfoorters soms minder? 
 
4. Nu overkapping en straks tunnel ter hoogte van Schuilenburg 

De enige en veilige verantwoorde oplossing voor de problematiek van de A28 is gelegen in 
het maken van een tunnel en voor een oplossing op korte termijn, voor zolang het 
definitieve tracé van het weggedeelte tussen Leusden en Hoevelaken nog niet bekend is, 
het maken van een overkapping, later uit te bouwen tot een tunnel. Een en ander zou 
uitgevoerd kunnen worden zoals ontworpen door ir. L. Vakar van het adviesbureau Bavaris 
(=Movares, red.) te Utrecht. 
 
5. Niet zorgvuldig handelen RWS 

Inspreker stelt dat bij haar grote bezwaren bestaan tegen het maken van een voorziening 
zoals door RWS is voorgesteld en blijft van mening dat de wegaanpassing zonder het 
maken van doeltreffende voorzieningen schadelijk voor de volksgezondheid zal zijn. Het 
handelen van RWS zoals dat in het verleden heeft plaatsgevonden en nu weer gebeurt 
getuigt niet van een zorgvuldig en rechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 van het 
Burgerlijk Wetboek.  
 
6. Schadevergoeding 

Inspreker geeft aan dat, mocht het een en ander toch doorgezet worden zoals RWS thans 
beoogt, ze zich het recht voorbehoudt om eventueel met inschakeling van rechtsbijstand 
een redelijke schadevergoeding te eisen, daar het klimaat in en om haar woning zal 
verslechteren en de woning in waarde vermindert. 
 
Antwoord op de punten 1 t/m 6 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren. 
 
Uw bovenstaande bezwaren richten zich tegen de wegverbreding A28 en de effecten 
daarvan op geluid en fijn stof en waardevermindering. De door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart  tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluitwant u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat betreft 

zienswijze nummer 53 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 
 
Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat de bouw 
van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg ingrijpend is. Daarom is in 
samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van de aangrenzende wijk een 
ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw van het geluidscherm. Het 
plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten geweest en er is een 
participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. Het definitief ontwerp is 
door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De werkzaamheden ter uitvoering 
van de groene revitalisering worden ter hand genomen nadat de aanleg van het 
geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de kaart “Herinrichting 
Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van de uitvoeringsbesluiten, dan 
kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen. Een verdere toelichting over 
schadevergoeding vindt u in het thematische deel van deze Nota van Antwoord in 
hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 24, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geen geluidscherm bij Schuilenburg, maar overkapping. Bomen laten staan. 
Inspreker heeft bezwaar tegen de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten 
geluidsschermen en bomenkap A28 van 1 augustus 2012. Naar de mening van inspreker 
dienen de bomen te blijven staan en dient de strook grond waar de bomen op staan weer 
eigendom van Amersfoort te gaan worden met bestemming groenstrook in plaats van 
bestemming autoweg. Volgens inspreker dient het geluidsscherm niet te worden geplaatst, 
maar dient er een overkapping te komen om het geluid en fijn stof tegen te houden in 
plaats van deze te vermeerderen. Inspreker steunt de Stichting A28 Duurzaam en 
verneemt het antwoord graag dit jaar.  
 
2. Overkapping langs de A28 tegen geluid en fijn stof 

Op 29 oktober is het 26 jaar geleden dat minister Smit-Kroes de snelweg A28 heeft 
geopend. In deze 26 jaar hebben de bewoners hier op enkele meters van een autosnelweg 
geleefd met als enige afscheiding een vangrail van een halve meter hoog. Er worden nu 
plannen gepresenteerd van een geluidscherm van 11 meter hoog. Het blijkt dat een 
geluidscherm van deze afmetingen het geluid twee á drie maal sterker maakt bij de 
bewoners (zie OWAB) en dat fijnstof en luchtvervuiling omhoog gestuwd worden en in 
versterkte mate in de woningen binnendringen. Inspreker meent dat nu geldige wetgeving 
maatregelen voorschrijft om de bewoners dichtbij autowegen minder last daarvan te laten 
ondervinden, niet om de situatie nog erger te laten maken dan het al is.  
 
Inspreker vindt dat de strook grond waar het scherm zou komen te staan weer eigendom 
van Amersfoort moet worden met bestemming groenstrook in plaats van bestemming 
autoweg. Ook moet er geen geluidscherm worden geplaatst maar dient er een overkappig 
te komen om het geluid en fijnstof tegen te houden in plaats van deze te vermeerderen. 
De miljoenen bestemd voor het geluidscherm dienen te worden besteed minstens 
voorlopig aan een luifel, waaruit later een overkapping kan worden gebouwd. Plaats van de 
luifel op de plaats van de vroegere vangrail. Inspreker wijst op de Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyse d.d. 11 juli 2012, uitgave Stichting “A28 Duurzaam”.  
 
Inspreker ontvangt graag antwoord op de volgende vragen:  

1. Het door RWS te bouwen geluidscherm vermeerdert het geluid en fijnstof/de 
luchtvervuiling. Waarom houdt RWS vast aan het ontwerp van een geluidsscherm 
als het contraproductief werkt? 

2. Het scherm is nu 11 meter hoog, terwijl een effectief scherm 24 meter hoog zou 
moeten zijn. Een 3 meter hoog scherm zou veel minder kosten, minder schade 
veroorzaken en minder ruimte innemen. Waarom wordt dan deze 11 meter hoog 
opgetrokken? 

3. Waar komt de hoogtemaat van 11 meter vandaan. Graag redenering/bewijs laten 
zien. 

4. De brug van de Driftakkerweg wordt tijdelijk gebruikt om oprit Leusden ruimte te 
geven. Als deze ruimte blijvend wordt gebruikt, schuift de weg op, komt de 
groenstrook vrij en kan teruggegeven worden aan de bewoners. Waarom gebeurt 
dit niet?  

5. Langs de A9 worden tunnels gebouwd om in met Schuilenburg goed vergelijkbare 
situaties de schadelijke effecten van de autosnelweg weg te nemen. Waarom daar 
wel een tunnel en hier niet eens een overkapping? Maar een tunnel mag hier 
natuurlijk ook.  

 
Inspreker ontvangt graag dit jaar een antwoord. 
 
Antwoord op de punten 1 en 2 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
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Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op het soort geluidmaatregel, de overkapping en de effecten van 
wegverbreding voor geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding. 
 
Een ieder heeft van 18 maart t/m 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop een 
zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 336 in hoofdstuk 5 van deze Nota. 
 

Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat de bouw 
van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg ingrijpend is. Daarom is in 
samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van de aangrenzende wijk een 
ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw van het geluidscherm. Het 
plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten geweest en er is een 
participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. Het definitief ontwerp is 
door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De werkzaamheden ter uitvoering 
van de groene revitalisering worden ter hand genomen nadat de aanleg van het 
geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de kaart “Herinrichting 
Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 25, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Bomen laten staan 

Inspreker wil bezwaar aantekenen tegen het besluit om een brede strook grond langs de 
snelweg boomvrij te maken. Hiertoe moet een aanzienlijk aantal bomen worden gekapt. 
Temeer daar RWS aan de andere zijde van de snelweg veel vrije ruimte heeft om 
eventueel het wegtracé te verleggen. Ook als opvang en filter van de fijnstof die door het 
toenemende verkeer vrijkomt is deze bomenrij van wezenlijke betekenis.  
 
2. Geluidsscherm 11 meter is onvoldoende tegen geluid en fijnstof 

Ook maakt inspreker bezwaar tegen het voorgenomen besluit om een geluidsscherm van 
11 meter hoog te plaatsen. Deze oplossing is totaal onvoldoende om geluid en fijnstof tot 
gewenst niveau terug te brengen. Er zijn studies over de effecten van fijnstof en 
geluidhinder die zelfs toenemen in plaats van miniseren. Inspreker stelt dat die studies bij 
RWS bekend zijn. Dit tast de gezondheid en woongenot aan.  
 
3. Andere oplossing: overkapping A28 

Inspreker stelt dat er andere oplossingen zijn voor dit stukje snelweg. Overkappingen, 
deels of geheel, zijn betere oplossingen. Als de huidige mogelijkheden van energie 
opwekken in de plannen worden meegenomen zullen deze oplossingen op termijn niet 
duurder uitvallen. Inspreker stelt dat er gelden zijn voor dergelijke oplossinegen zoals is te 
zien bij de snelweg Amsterdam en Gaasperdammerweg en A28 bij Zeist met een deels 
overkapping. 
 
Dit kan in ieder geval niet. De woningen staan zo dicht op de snelweg. Hier moet een 
veilige oplossing gevonden worden, temeer daar deze technisch voorhanden is. het is 
inspreker bekend dat de stichting Ametsfoort Schuilenburg A28 Duurzaam reeds lang met 
RWS in discussie is over dit onderwerp. Inspreker verzoekt RWS hun inbreng serieus  te 
nemen. 
 

Antwoord op de punten 1 t/m 3  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen, de 
wegverbreding en de effecten daarvan op geluid en fijnstof. Anders gezegd, de door u 
genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor 
uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – 
Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van deze Nota. (Deze zogeheten 
‘eensluidende zienswijze’ is in 2011 door meerdere mensen ingediend). 
 
Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
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Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 26, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 
1. Geen scherm tegen geluidsoverlast A28, maar een overkapping of tunnel  

Inspreker stuurt haar reactie tegen de voorgenomen maatregelen langs de A28, ze is het 
niet eens met deze acties. Ze hoopt dat velen met haar bezwaar maken om de kwaliteit 
van leven in de buurt op peil te houden, resp. te verbeteren.  
 
Inspreker heeft een brief ontvangen van RWS waarin staat dat de voorgenomen plaatsing 
van een geluidscherm langs de A28 enige veranderingen ondergaat. Het gaat om 
wijzigingen aan het geluidsscherm. Inspreker heeft bezwaar tegen het plaatsen van een 
dergelijk scherm, aangepast of niet. Inspreker stelt dat haar bezwaren zich ook richten 
tegen de verbreding van de weg zonder afdoende maatregelen op het gebied van geluid en 
luchtkwaliteit. De argumenten van inspreker zijn: 

− Het plaatsen van het geluidsscherm is niet afdoende tegen het teveel aan geluid, 
nu en in de nabije toekomst, van de weg en heeft nadelige bijeffecten zoals veel 
zwerfvuil tussen de flats; 

− Het verhogen van de wettelijke norm voor toelaatbaar geluid voor de woning is 
voor inspreker onaanvaardbaar. Op het balkon zitten is niet goed meer mogelijk; 

− Het ontbreken van afdoende maatregelen op het gebied van het verbeteren van de 
luchtkwaliteit; 

− Het ontbreken van maatregelen op het gebied van het terugdringen van de fijnstof. 
 
Inspreker vind dat het geluid met 20 dB(A) of meer moet worden teruggebracht. Een 
overkapping of tunnel is in staat deze vermindering te bewerkstelligen. Inspreker heeft 
begrepen dat in het Tracébesluit van Schiphol, Amsterdam, Almere langs de A9 bij 
Amstelveen en de Gaasperdammerweg tunnels zijn toegezegd aan de flatbewoners in 
verband met het beschermen van hun leefklimaat op het gebied van geluid, fijnstof en 
luchtkwaliteit. Inspreker vraagt waarom dat in Amersfoort, het knooppunt respectievelijk 
knelpunt in het midden van het land, niet mogelijk is.  
 
2. Waardevermindering 

Inspreker stelt dat de huidige plannen niet genoeg zijn om het woongenot, zowel in huis 
als direct erbuiten, te verbeteren. Zij vindt dat ze als huurster van een flatwoning op de 8e 
verdieping schade ondervindt en recht heeft op een schadevergoeding. Ze dient op basis 
van bovenstaande punten een planschadeclaim in.  
 
Antwoord op de punten 1 en 2  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen (u wenst een 
overkapping), de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid en luchtkwaliteit 
(fijnstof). Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de 
gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-Wegaanpassings-
besluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding. Een ieder 
heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop een 
zienswijze in te dienen. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
Toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd. 
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Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering aan uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische 
gedeelte van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor 
eigendom. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 27, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geen scherm tegen geluidsoverlast en fijnstof A28, maar een overkapping of 

een tunnel  

Inspreker geeft aan dat haar aangezicht verandert en heeft een aantal opmerkingen. 
Doordat er nu meer auto’s komen zal de hoeveelheid fijnstof toenemen en ondanks dat er 
geluidschermen staan zal dit fijnstof toch een keer neerdalen en voor inspreker en anderen 
problemen geven. Inspreker vindt het dan ook weggegooid geld, terwijl een meerderheid 
van de bewoners langs de snelweg een gehele overkapping/ondergronds wilden om de 
problematiek te voorkomen/verminderen.  
 

Antwoord   

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Dit onderdeel (nr. 1) van uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de 
gewijzigde aanvragen. Uw zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de 
geluidmaatregelen (geen overkapping), de wegverbreding en de effecten daarvan op 
geluid en luchtkwaliteit (fijnstof). Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben 
geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het 
(Ontwerp)-Wegaanpassings-besluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot 
de wegverbreding. Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid 
gehad om hierop een zienswijze in te dienen. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd,waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
Toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd. 
 
2. Graffity op scherm 

Omdat inspreker nu een gehele natuurlijke geluidswal heeft (welke in zijn geheel zal 
verdwijnen) is het vrij van graffity. Door een geluidswal van glas, staal en beton te maken 
neemt de kans toe dat inspreker graffity te zien krijgt wat ze niet wil. Hoe wordt dit 
tegengegaan? 
 
Antwoord 

Bij het ontwerp van het geluidscherm ter hoogte van Schuilenburg en het opstellen van 
het herinrichtingsplan voor de groenzone is het voorkomen van graffity meegenomen. De 
onderste 6 meter van het geluidscherm wordt groen (bestaande uit een wal van 2 meter 
en 4 meter begroeid scherm). Dit betekent dat het glazen bovenste gedeelte van het 
scherm pas op 6 meter hoogte begint. Verder worden er op de geluidwal voor het 
geluidscherm struiken aangebracht. Hierdoor wordt het spuiters van graffity zeer moeilijk 
gemaakt. Mocht er ondanks deze maatregelen toch graffity op het scherm terechtkomen, 
dan zal aanstootgevende graffity binnen een korte termijn worden verwijderd.  
 
3. Groene geluidswal reden tot woonkeuze Schuilenburg 

De begroeiing zoals in het plan is besproken vindt inspreker niet goed. Toen inspreker hier 
kwam wonen heeft ze specifiek voor deze plek gekozen mede om het feit dat het een 
mooie groene geluidswal was. Door de diversiteit van de bestaande groene geluidswal is 
het zowel zomers als in de winter een gevarieerd kleurenpalet. Bij de plannen van de 
nieuwe geluidswal wordt alleen gebruik gemaakt van gras voor de heuvel waar de 
geluidswal op staat en voor de betonnen gedeelten Hedera begroeiiing (ofwel klimop) en 
hier en daar een nieuwe boom. Het kleurenpalet zal dus in zijn geheel verdwijnen en alleen 
groen zijn. Ook doordat een deel van het uitzicht van inspreker op groen zal verdwijnen 
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door de glazen geluidswal (uitzicht op rijdende auto’s en asfalt) zal het uitzicht van 
inspreker dus verslechteren. Daarom stelt inspreker voor om de begroeiing meer divers en 
kleurrijker te maken. 
 
Antwoord 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. In het plan is de aanplant van verschillende soorten bomen en 
struiken opgenomen. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 

4. Slecht naar bewoners luisterende overheid 

Inspreker meent dat de overheden in zijn geheel slecht naar de bewoners luistert/heeft 
geluisterd omdat zij er toch niet wonen en er geen last van hebben zetten zij gewoon hun 
eigen plannen door. 
 
Antwoord 

Het beeld dat inspreker hierboven schetst wordt niet gedeeld. 
Allereerst staat de informatie in de huis-aan-huis bladen waarin de tervisielegging van de 
gewijzigde aanvragen is aangekondigd. 
 
De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten hebben 6 weken ter visie gelegen 
waardoor iedereen in de gelegenheid is gesteld daarop zienswijzen in te dienen. Er was 
gedurende die termijn de (digitale/ schriftelijke/mondelinge) mogelijkheid tot het indienen 
van zienswijzen bij het Centrum Publieksparticipatie in Den Haag. De zienswijze van elke 
participant wordt meegewogen in de verdere besluitvorming. Elke inspreker krijgt een 
reactie in de Nota van Antwoord op het opgegeven adres thuis gezonden.  
 
Daarnaast informeert Rijkswaterstaat omwonenden en andere belanghebbenden 
regelmatig over de stand van zaken van de werkzaamheden en de procedure via een 
nieuwsbrief en informatie-avonden.Via www.rws.nl/abonneren kunt u zich aanmelden voor 
deze en andere nieuwsbrieven. Verder kunt u altijd voor actuele informatie over 
werkzaamheden en te verwachten hinder terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002 
van Rijkswaterstaat. 
 
Dit is dus anders dan inspreker veronderstelt.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 28, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 

 
1. Geen geluidsscherm, maar andere oplossing: overkapping A28 

Inspreker woont op de 7e verdieping van een flat, Verdiweg Amersfoort. Gepland 
geluidsscherm beschermt hem niet tegen het geluid van verkeer op de A28. Zeker geen 
bescherming tegen fijnstof. Door “A28 Duurzaam” is een (lichte) overkapping voorgesteld. 
Technisch haalbaar. Bij Zeist, respectievelijk Uithof wordt nu wel overkapping uitgebreid 
respectievelijk aanvullende geluidschermen aangebracht. Hebben ze daar ander wegdek of 
ander verkeer?  
Geplande geluidschermen lijken inspreker weggegooid geld. Waarom niet op z’n minst de 
bevestigingspunten van schermen zo maken dat later nog een overkapping daarop 
aangebracht zou kunnen worden. Maar dan nog…..….zit inspreker vele jaren met een 
slechte oplossing.  
 

Antwoord   

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de soort, locatie en hoogte van de geluidmaatregelen, de 
wegverbreding, geluid, een overkapping en de effecten daarvan op fijnstof. Anders 
gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 
aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 221 in hoofdstuk 5 van deze Nota.  
 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
 
Bij het scherm Schuilenburg worden geen bevestigingspunten aangebracht die anticiperen 
op een overkapping over de A28. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  
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Zienswijze 29, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geen bomenkap tussen Barneveldse Beek en Valleikanaal 

Inspreker maakt bezwaar tegen de bomenkap tussen de Barneveldse Beek en het 
Valleikanaal omdat zij dit zien als een aantasting van het natuurlijk groen. De huidige 
groenstrook fungeert nu als een natuurlijke geluidswal en dient tevens als filter van fijnstof 
e.d. Door deze bomen verliezen insprekers hun groene omgeving en gaat de kwaliteit van 
hun woonomgeving nog verder achteruit.  
 
Er zijn vanuit de belangenvereniging “A28 Duurzaam” uitstekende voorstellen gedaan om 
de bomenkap te vermijden. Insprekers zijn het eens met deze en volgens hen betere 
voorstellen. Insprekers hopen dat Rijkswaterstaat naar de stem van de bewoners wil 
luisteren. Per slot van rekening voelen zij zich als aanwonenden nu al gedupeerd door de 
verbreding van de A28 en de wijze waarop dit is gebeurd. 
 
2. Geen scherm maar een overkapping langs de A28. Verbreding in de 

middenberm of aan de oostzijde 

Insprekers maken bezwaar tegen het aanbrengen van een geluidsscherm langs de A28 
tussen de Barneveldse Beek en het Valleikanaal. Insprekers zien dit niet als een goede 
oplossing om geluidsoverlast tegen te gaan.  
 
Er zijn vanuit de belangenvereniging “A28 Duurzaam” uitstekende voorstellen gedaan om 
geluidsoverlast tegen te gaan: overkapping van de A28 is op langere termijn goedkoper en 
duurzamer en daardoor een betere oplossing voor de aanwonenden en voor de 
maatschappij.  
 
Insprekers hopen dat Rijkswaterstaat naar de stem van de bewoners wil luisteren. Per slot 
van rekening voelen zij zich als aanwonenden nu al gedupeerd door de verbreding van de 
A28 aan hun zijde, terwijl naar de mening van insprekers in de middenberm en aan de 
oostzijde ruimte genoeg is. 
 

Antwoord op punt 1 en 2 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid, een 
overkapping en de ligging van het wegtracé. Anders gezegd, de door u genoemde 
bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, 
maar op het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten 
wordt tot de wegverbreding. Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de 
gelegenheid gehad om hierop een zienswijze in te dienen. 
 
Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
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werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 30, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Bij Schuilenburg geen scherm maar een overkapping langs of ondertunneling 

van de A28.  

Inspreker heeft reeds eerder aandacht gevraagd voor zijn zienswijze ten aanzien van de 
geplande werkzaamheden bij de A28 ter hoogte van de wijk Schuilenburg. Niet alleen als 
inwoner van de wijk, maar ook vanuit zijn discipline in de Gebouwde Omgeving (TU 
Eindhoven en TU Delft) wil inspreker nogmaals met klem wijzen op de volgens hem 
dramatisch foute beslissing ten aanzien van het plaatsen van een scherm langs de A28 ter 
hoogte van de wijk Schuilenburg in Amersfoort.  
 
Kennisname van het artikel van Ning, Hidda, Daher,”Impact of roadside barriers on particle 
size distributions and pollutants concentrations near freeways” dat Rijkswaterstaat ook 
bekend zal zijn, bevestigt inspreker in zijn mening dat hier een onjuiste ontwikkeling 
gaande is. Zowel ten aanzien van de geluidhinder als ten aanzien van de luchtkwaliteit zal 
een verslechtering van deze situatie optreden.  
 
De enige effectieve aanpak van het probleem bestaat uit ondertunneling of overkapping 
van het deel van de A28 in de directe nabijheid van de bebouwing.  
 
Met de aanleg van een overkapping zal wellicht de reservering hoger uitvallen dan het 
genoemde bedrag van 25.000.000 euro. Maar dan wordt er tenminste een zinvolle 
investering gedaan. Bovendien geeft de constructie van een overkapping goede 
mogelijkheden voor de winning van thermische en/of electrische energie, met 
terugverdieneffect in de komende jaren. 
 
2. Geen bomenkap.  Wegverbreding A28 aan de oostzijde 

Met het belang van de bewoners voor ogen wil inspreker ook de geplande bomenkap 
afkeuren. De versmalling van de groenstrook met 20 meter maakt de hinder van de 
autosnelweg voor de bewoners nog aanzienlijk groter. De situatie ter plaatse maakt het 
bovendien mogelijk de (eventueel) benodigde ruimte voor een verbreding aan de andere 
zijde van het wegprofiel te verkrijgen.  
 
Inspreker maakt bezwaar tegen de voorgenomen maatregelen en ondersteunt hiermee de 
stellingname van de Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam. 
 

Antwoord op punt 1 en 2 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid, een 
overkapping en de ligging van het wegtracé. Anders gezegd, de door u genoemde 
bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, 
maar op het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten 
wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 92 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. 

 
Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
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verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 31, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Bij Schuilenburg geen bomenkap 

Insprekers vinden moeilijk te aanvaarden dat bij zo’n groot project als de verbreding van 
de A28 de omwonenden de grootste lasten dragen. Iedereen weet dat de kwaliteit van 
leven mede gerelateerd is aan de woonomgeving. Insprekers wonen er al 19 jaar en die  
omgeving is zeer luidruchtig te noemen. In dit geval komt daar het weghalen van de 
bomen bij. Ze geven karakter aan de wijk, maar ook aan het wandelgebied voor o.a. 
hondenuitlaters pal achter de schermen. De bomen verfraaien het uitzicht vanuit de flats. 
Ze zorgen voor een natuurlijk beeld en de groep abelen hebben bijzondere tekeningen op 
hun stam. Een boom zet CO2 met fotosynthese om in zuurstof en koolstof. Om 3 ton CO2 
te compenseren moeten er ongeveer 3 volwassen bomen groeien. Er is al zoveel gekapt en 
nu moeten er nog eens 50 bomen gekapt worden. Diep treurig.  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg” , zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Geluidscherm Schuilenburg 

De 11 meter hoge geluidwal wordt al in het OWAB A28 ter hoogte van Schuilenburg 
beschreven als onvoldoende omdat de hoogte minimaal 24 meter zou moeten zijn. Toch is 
er besloten om een geluidwal van 11 meter te bouwen. Tevens is berekend dat het geluid 
niet afneemt maar toeneemt met 3 tot 5 decibel. Deze toename betekent dat insprekers 
3x meer geluidsoverlast zullen hebben dan ze nu ervaren. Veel vrachtverkeer is de 
dagelijkse realiteit. Met oosten- en zuidenwind neemt het dagelijkse lawaai veel toe.  
Onderzoek heeft aangetoond dat geluidschermen erg nadelig werken voor luchtkwaliteit. 
Op 100 meter afstand is de concentratie al hoger dan midden op de weg zelf. Naarmate de 
deeltjes kleiner zijn, is het effect voor de bewoners van hoge gebouwen groter. Dit geldt 
voor fijnstof en verbrandingsgassen. 
 
3. Fijnstof, een overkapping. 100% maatregelen tegen overlast 

Insprekers stellen dat fijnstof zichtbaar is in bijvoorbeeld de gordijnen in huis. Ook kan het 
tot grote gezondheidsproblemen leiden. In het TB Schiphol-Amsterdam-Almere van 2012 
worden bij Amstelveen en bij de Gaasperdammerweg tunnels toegezegd om de bewoners 
van flatgebouwen te beschermen tegen geluid, fijnstof en luchtvervuiling van de A9. 
Waarom kan het daar wel en hier niet? De keus voor de variant van de overkappende 
geluidschermen zal voor insprekers de kwaliteit van leven bevorderen. Insprekers houden 
een pleidooi voor verbetering van de woonomgeving naast de verbreding van de A28.  
 
 
De kosten van een wegverbreding voor A28 zijn gigantisch. Insprekers eisen als 
omwonenden dat er afdoende hinderbeperkende maatregelen genomen worden. Het is 
wereldvreemd om te veronderstellen dat een 65% oplossing ook voldoet. Geef de mensen 
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waar zij recht op hebben, 100% bescherming tegen geluid en vervuiling.  
 
Insprekers geven nog aan dat zij zich met betrekking tot de feiten gebaseerd hebben op 
de gegevens die de Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam hen aangereikt 
heeft.   
 

Antwoord op punt 2 en 3 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid (overkapping 
i.p.v. scherm), fijn stof en de leefomeving. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 255 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. 

 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 32, ingediend door: 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
1. Niet nog meer bomen kappen 

Inspreker maakt bezwaar tegen de gewijzigde aanvragen van uitvoeringsbesluiten 
geluidsschermen en bomenkap. Ze maakt bezwaar tegen het plan om nog meer bomen te 
kappen; de snelweg ligt al bijna in de “voortuin” van de bewoners. Er is al veel schade 
aangericht; fijnstof en geluidsoverlast zijn al erg. Moet dit nog erger worden? Doet 
gezondheid er niet meer toe?  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Scherm bij Schuilenburg is onvoldoende 

Inspreker vindt de plannen voor het geluidscherm totaal onvoldoende. Inspreker woont op 
de 6e verdieping en weet zeker dat ze de volle laag zullen krijgen. Inspreker moet nog zien 
hoe het gedeelte van de brug over het Valleikanaal in dit beeld van voorzieningen past. 
Ook de hier vlakbij gelegen school zal het slachtoffer worden. In deze tijd van kennis en 
vernuft moeten er toch andere mogelijkheden zijn om inspreker en het nageslacht te 
beschermen tegen de gevaren voor gezondheid? Inspreker stelt dat RWS verantwoordelijk 
is voor het een en ander en wenst de organisatie veel wijsheid toe. 
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid. Anders 
gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 
aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. Deze zogeheten 
‘eensluidende zienswijze’ is in 2011 door meerdere mensen ingediend. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 33, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Niet nog meer bomen kappen 

Insprekers wonen aan de Verdiweg welke direct ligt aan de A28, gelegen naast het 
Valleikanaal. Afgelopen periode is RWS bezig geweest met de verbreding van de A28. Tot 
ergernis van inspreker zijn vele bomen gekapt en struiken weggehaald. Tot hun schrik 
worden er nog meer bomen gekapt. Een reden voor hen om het appartement te kopen 
was de groenvoorziening: de vele bomen, het park en het uitzicht over het poldergebied. 
In hun mooie appartement bracht dit veel leefplezier en wooncomfort. 
 
Insprekers zijn tegen bomenkap en geluidscherm en de gevolgen daarvan: 

− Grote waardevermindering appartement; 
− Aantasting wooncomfort; 
− Fietstunnel die naast het appartement ook al is aangelegd; 
− Intensiteit van het geluid neemt toe; 
− Plaatsing geluidscherm, het uitzicht wordt ontnomen en de natuur aangetast; 
− Veel meer fijn stof; 
− Het buiten zitten op het balkon wordt onmogelijk gemaakt, ook het openhouden 

van de schuifdeuren door stank, fijnstof, geluidhinder; 
− Door toename verkeer wordt nachtrust verstoord; 
− Bij neerslag wordt de geluidhinder nog hoger; 
− Het uitzicht op het park is door komst fietstunnel alsmede de aanpassing van de 

A28 en de geluidswal totaal weggevaagd; 
− De bomen, struiken en het park boden zuurstof en geluiddemping. 

 
Enige tijd geleden stond in de dagbladen en op het tv-nieuws dat er scholen moesten 
verhuizen in de nabijheid van snelwegen. En de snelwegen komen naar inspreker’s 
appartementencomplex toe. Wat is dat voor wetgeving? Het complex is rond 1972 
gebouwd. Door de aanpassing van de omgeving, in dit geval de A28, zal het complex 
volledig aangepast moeten worden aan de geldende normen. Inspreker denkt aan 
isolering, wijziging beglazing woon/slaapkamer en aanpassing balkon. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en met name de effecten daarvan op geluid, en 
fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de 
gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-
Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de 
wegverbreding. Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid 
gehad om hierop een zienswijze in te dienen.  
 

Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
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van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 34, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Bezwaar tegen bomenkap langs A28 vanaf Barneveldse Beek tot Valleikanaal 

Inspreker maakt bezwaar tegen de gewijzigde aanvragen van uitvoeringsbesluiten 
bomenkap. Hij maakt bezwaar tegen het kappen van bomen en tevens verwijderen van 
alle opgaande begroeiingen langs de A28 ter hoogte van Amersfoort, vanaf de Barneveldse 
Beek tot aan het Valleikanaal (stadszijde).  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 35, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Niet nog meer bomen kappen bij Schuilenburg 
Inspreker maakt bezwaar tegen het scherm van 11 meter hoog met stalen buizen in plaats 
van een heuvel. Tegen het scherm wordt iets aangebracht waardoor begroeiing van groen 
tot de mogelijkheid gaat behoren. Een begroeiing van 11 meter lijkt inspreker iets te hoog 
gegrepen. De groeitijd zal jaren duren, met als gevolg dat inspreker voorlopig tegen een 
blinde muur aan zal kijken. Waarvan het nog maar afwachten is dat het geluid achter deze 
muur blijft. 
 
Waarom die bomen kappen en wel tot 20 meter vanaf het scherm? Met het scherm kan 
het nooit zo mooi en zo rustig worden zoals ze het nu bleven. Insprekers wonen in De 
Schuilenburght op de 10e verdieping. Ze hebben het idee dat deze bomen meer autovuil 
tegenhouden dan welk scherm ook. Insprekers begrijpen dat er iets moet gebeuren, maar 
bomen omhakken, nee, dat niet.  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzoen Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2.  
 
2. Een overkapping over de A28 bij Schuilenburg 

Insprekers wijzen op een overkapping. Een overkapping heeft meerdere voordelen ten 
opzichte van een scherm en het beschadigen van natuur. Een overkapping is misschien 
wel kostbaarder, maar heeft nog andere voordelen dan geluidbescherming. Het zorgt voor 
het uitsluiten van kappen en het plaatsen van een scherm. Dit scherm zal veel kosten met 
zich meebrengen. Inspreker denkt dat er een mogelijkheid is om een overkapping zo op te 
zetten dat ze zelf kostendragend is door regelmatig onderhoud en door de opwekking van 
electriciteit. Hiervoor kunnen de nodige gebruikers gevonden worden in de buurt waar de 
overkapping moet komen. Er worden wel meer overkappingen geplaatst aan de A-wegen. 
waarom dan niet aan een van de druktste wegen? 
 
3. Gedicht 

Insprekers hebben een 7 coupletten omvattend gedicht bij de zienswijze gevoegd waarin 
naar voren komt dat ze tegen de effecten van de verbreding van de A28 zijn.  
 
Antwoord op punt 2 en 3 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de volgens u te treffen geluidsmaatregelen 
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(een overkapping). Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen 
betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-
Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de 
wegverbreding. Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid 
gehad om hierop een zienswijze in te dienen.  
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 752 

 

Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 36, ingediend door: 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
1. Geen bomenkap. Wegverbreding A28 aan de oostzijde  

Inspreker maakt bezwaar tegen de aangepaste bomenkap tussen de Barneveldse Beek en 
het Valleikanaal. Dit ten behoeve van het plaatsen van een geluidscherm langs dit traject 
ten westen van de A28 en de verbreding van de rijksweg in westelijke richting. Inspreker 
geeft aan dat hierdoor ongeveer 20 meter van de slechts 45 meter groengordel tussen de 
A28 en de appartementen aan de Verdiweg wordt weggenomen. Het leefklimaat van 
honderden bewoners wordt hierdoor onacceptabel aangetast. Inspreker wijst erop dat in 
haar zienswijze van 26 april 2011 en door anderen is aangegeven dat er voldoende ruimte 
is aan de oostzijde van de A28, een praktisch onbewoond gebied, voor de A28 verbreding. 
 
2. Ondanks scherm bij Schuilenburg toename van geluid. Fijn stof 

Bij metingen op de appartementen zelf is gebleken dat ook na plaatsing van het 11 meter 
hoge geluidscherm het geluid met 3 tot 5 dB toeneemt. Ze spreekt dan nog niet over het 
gevaar van fijn stof en luchtvervuiling die op 20-45 meter vanaf de snelweg enorm 
toeneemt. Ze verwijst naar haar zienswijze betreffende het geluidscherm. Ook de 
waardevermindering van de appartementen als gevolg hiervan is aanzienlijk. 
 
Antwoord op punt 1 en 2 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid en fijn stof en 
de ligging van het wegtracé. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen 
betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-
Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de 
wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 223 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. 

 
Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinriching Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 37, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geen bomenkap bij Schuilenburg en behoud resterende bomen  

Inspreker maakt bezwaar tegen de voorgenomen bomenkap in een strook van 20 meter 
tussen de Barneveldse Beek en het Valleikanaal. Inspreker noemt dat het uitzicht, dat door 
eerdere kap al hevig verschraald is, nog verder zal verschralen. Toen hij er in 2000 kwam 
wonen, was de begroeiing met struiken en bomen zeer weelderig. Zelfs zo groot dat een 
groot deel van het jaar de snelweg geheel aan het oog werd onttrokken. Dit was toen één 
van de redenen voor inspreker om zijn huidige woning te kopen. Dit groen dreigt nu 
verloren te gaan. Zijn wens is de nog resterende bomen te behouden. Inspreker geeft aan 
dat zijn zienswijze is gebaseerd op gegevens die hem aangeleverd werden door de 
Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Geen geluidscherm maar overkapping bij Schuilenburg. Zorgen over fijn stof 

Inspreker maakt bezwaar tegen de voorgenomen geluidswal/geluidscherm in de wijk 
Schuilenburg langs de A28. Dit scherm is onvoldoende om de geluidhinder terug te 
brengen tot de wettelijke normen. Behalve de toenemende geluidhinder binnenshuis, zal 
zeker op het balkon aan de wegzijde de geluidoverlast zo groot worden, dat gebruik van 
het balkon absoluut onmogelijk wordt. Een wegoverkapping in plaats van geluidscherm 
zou dit bezwaar geheel ondervangen.  
 
Verder maakt inspreker zich ernstig zorgen over de toename van het gehalte aan fijnstof 
in de lucht. De wervelingen die door het autoverkeer op de snelweg worden opgewekt 
vormen een chaotisch verschijnsel. Het verbaast inspreker niet dat het gehalte aan fijnstof 
juist op afstand van de weg hoger uitpakt dan op de snelweg zelf. Dit gehalte zou ook door 
een overkapping beter in de hand worden gehouden.  
 
Inspreker geeft aan dat zijn zienswijze mede is gebaseerd op gegevens die hem 
aangeleverd werden door de Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam. 
 

Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding, de geluidmaatregelen en fijn stof en uw wens 
tot overkapping. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking 
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op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-
Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de 
wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 109 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. 

 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 38, ingediend door: 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
1. Bij Schuilenburg bomen laten staan. Geen scherm maar overkapping van A28.  

Inspreker gaat in op de bomenkap en de schutting langs de A28 tussen de Barneveldse 
Beek en het Valleikanaal. “Geen bomenkap alstublieft”. Bomen zijn levend, ze veranderen 
4x per jaar, ze worden met plezier bekeken. Een schutting is een bruinig geval met 
misschien een langzame klimop. Denkt u dat een schutting het geluid dempt? Inspreker 
geeft aan dat ze 8 hoog woont in De Schuilenburght en kijkt pal op de snelweg. En eerlijk 
gezegd, ze kijkt graag op de weg. Het is er heerlijk wonen, vooral nu de bewoners op de 
Schammer kijken. Er is altijd iets te zien. Een geluidswal kost misschien ook wel erg veel; 
25.000.000 euro. Voor dat geld zou er een overkapping kunnen komen. Ze hoopt op geen 
scherm en dat de bomen blijven staan.  
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid, een 
overkapping en de ligging van het wegtracé. Anders gezegd, de door u genoemde 
bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, 
maar op het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten 
wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 208 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. 

 

Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
 

Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 39, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Bij Schuilenburg bomen laten staan. Geen scherm maar overkapping van A28.  

Inspreker maakt bezwaar tegen de voorstellen die zijn omschreven in de gewijzigde 
aanvragen uitvoeringsbesluiten geluidschermen en bomenkap.  
 
Inspreker noemt de volgende argumenten:  

− Het geluidscherm voorziet niet in een effectieve bescherming tegen geluidhinder en 
tegen fijnstof. Deskundige metingen, reeds onder de aandacht gebracht, tonen 
eerder een verergering aan; 

− Een overkapping, zoals door de Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam 
is voorgelegd, biedt de beoogde bescherming wel. 

 
In genoemde gewijzigde aanvragen is sprake van een bomenkap in een strook van 20 
meter gerekend vanaf de weg. Dat betekent dat de bewoners het laatste beetje groen, 
goed voor geluid- en fijnstofreductie, ook nog kwijtraken en het scherm pal voor de flats 
komt te staan. Dit schaadt ernstig de leefbaarheid en de waarde van de woning 
vermindert. 
 
Inspreker verzoekt met klem om de laatste bomen te laten staan (er zijn er al heel veel 
gekapt). Hij verzoekt af te zien van van het plaatsen van een geluidscherm en te besluiten 
tot het aanbrengen van een overkapping, waarvan de duurzame en financiële aspecten 
eerder aan RWS zijn voorgerekend door de Stichting Duurzaam A28.  
   
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid, een 
overkapping en de ligging van het wegtracé. Anders gezegd, de door u genoemde 
bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, 
maar op het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten 
wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. Deze zogeheten 
‘eensluidende zienswijze’ is in 2011 door meerdere mensen ingediend. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
 
Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
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Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 40, ingediend door: 

 
 
Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam 
Verdiweg 277 
3816 KH  Amersfoort 
 
 
Inspreker heeft ter ondersteuning van de zienswijze 2 bijlagen bijgevoegd. Het betreft:  

1. Oproep (d.d. 14 augustus 2012) aan de Donateurs van de A28 Duurzaam en aan 
de medebewoners van de wijken Schuilenburg en Randenbroek tot protest tegen 
het bouwen van een geluidsscherm en het kappen van ruim vijftig bomen om 
plaats te maken voor dit scherm, incl. bijlagen. 

2. Rapportage MKBA (d.d. 11 juni 2012; opgesteld door Stilte Advies en Meten); het 
rapport becijfert de maatschappelijke kosten en baten van een overkapping van de 
rijksweg A28 ter hoogte van de wijk Schuilenburg. 

 
Voor de behandeling van de zienswijze is kennis genomen van de bijlagen en verweven in 
de beantwoording. 
 

1. Bij Schuilenburg bomen laten staan. Geen scherm maar overkapping van A28.  

Inspreker, de Stichting A28 Duurzaam, maakt bezwaar tegen de gewijzigde aanvragen 
uitvoeringsbesluiten geluidschermen en bomenkap. De stichting meent dat de 11 meter 
hoge geluidschermen niet dienen te worden gebouwd. De stichting heeft de gemeente 
Amersfoort verzocht de voor de bouw benodigde vergunning te weigeren. De stichting 
verwijst voor haar redenen van afwijzing naar bijlage 1. 
 
De strook grond waarin het scherm zou komen te staan dient weer eigendom te worden 
van Amersfoort met in ieder geval bestemming groenstrook, onderdeel van de groen-
blauwe structuur van Amersfoort in plaats van autoweg. 
 
De stichting geeft voor de goede orde aan dat ze niet tegen het verbreden van de weg is, 
ze wil alleen maar na ruim 25 jaar blootstelling eindelijk afdoende bescherming van de 
bewoners tegen de gevaren van een ver boven de toegestane wettelijke norm reikende 
blootstelling aan geluidsoverlast, fijnstof en luchtvervuiling. Inspreker ziet deze 
bescherming in het door een tunnel voeren of door het overkappen van de A28 hier ter 
plaatse. 
 
Inspreker stelt dat onvoldoende geïnformeerden gemakshalve roepen dat een overkapping 
te duur zou zijn. Bijlage 2 geeft de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van 
een overkapping op deze plaats weer. De baten overtreffen de kosten in aanzienlijke mate. 
 
Inspreker vraagt op onderstaande vragen een reactie van RWS vóór 1 oktober 2012. 

1. Het door RWS te bouwen geluidscherm vermeerdert het geluid en het fijnstof/de 
luchtvervuiling. Waarom houdt RWS vast aan het ontwerp van een geluidsscherm 
als het contraproductief werkt? 

2. Het scherm is 11 meter hoog, terwijl een effectief scherm 24 meter hoog zou 
moeten zijn. Een 3 meter hoog scherm zal veel minder kosten, minder schade 
veroorzaken en minder ruimte innemen. Waarom wordt deze dan 11 meter hoog 
opgetrokken? Waar komt de hoogtemaat van 11 meter vandaan? 

3. De brug van de Driftakkerweg wordt tijdelijk gebruikt om oprit Leusden meer 
ruimte te geven. Als deze ruimte blijvend wordt gebruikt schuift de weg op, komt 
de groenstrook vrij en kan teruggegeven worden aan de bewoners. Waarom 
gebeurt dit niet? 

4. Langs de A9 worden tunnels gebouwd en bij Zeist wordt de overkapping over de 
A28 vergroot om in met Schuilenburg vergelijkbare situaties de schadelijke 
effecten van de autoweg weg te nemen. Graag antwoord op de vraag waarom daar 
wel en hier niet? 
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Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid en lucht, op de 
locatie van het wegtracé alsmede op de keuze voor een geluidscherm in plaats van voor 
een overkapping ter hoogte van Schuilenburg. Ook het bij de zienswijze aangeleverde 
MKBA-rapport voor een overkapping van de A28 bij Schuilenburg behelst geen concreet 
bezwaar tegen de gewijzigde aanvragen.  
Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 
aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 181 in hoofdstuk 5 van van deze Nota.  
 
Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 41, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Bij Schuilenburg geen scherm maar een overkapping van de A28. Fijn stof.  

Inspreker maakt bezwaar tegen het aanbrengen van een geluidscherm. Inspreker wijst 
erop dat de stichting A28 Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam al enkele jaren bezig is 
geweest met berekeningen, voorstellen en andere mogelijkheden aan RWS voor te leggen. 
Mogelijkheden die de bewoners wel de nodige bescherming bieden tegen nog meer fijn 
stof, geluidhinder en/of gezondheidsrisico’s. Deskundige metingen en berekeningen zijn 
ook reeds onder de aandacht gebracht en tonen aan dat het plan van RWS eerder een 
duidelijke verergering dan bescherming geeft.  
 
Een overkapping zoals door de stichting is voorgelegd biedt wel de beoogde bescherming.  
 
Ook in het laatste schrijven van RWS van 28 agustus 2012 waarin o.a. staat: “Het 
wegaanpassingsbesluit zal enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
wegaanpassingsbesluit bevatten” verbaast inspreker weer. Met 5 punten die zomaar, naar 
het lijkt, zonder gevoel en respect voor de bewoners doorgedrukt moeten worden. Volgens 
inspreker had RWS beter kunnen schrijven: “De toekomstige geluidsbelasting op uw 
woning ZAL dan vermeerderd zijn.” Inspreker doet nogmaals een ernstige oproep om af te 
zien van het plaatsen van geluidschermen, maar het besluit te nemen tot het aanbrengen 
van een overkapping. Die kost niet alleen geld, maar zal zeker op den duur geld opleveren, 
zoals aan RWS is voorgerekend door de stichting A28 Duurzaam.  
 
Inspreker hoopt dat haar standpunt wordt begrepen en dat het welzijn van mensen ook 
belangrijk wordt gevonden.  
 
2. Geen bomenkap bij Schuilenburg 

Inspreker wijst erop dat in de gewijzigde aanvragen nu weer sprake is van een bomenkap 
over een strook van 20 meter. Met lede ogen hebben bewoners al moeten aanzien hoe 
snel en grondig de eerste bomenkap zijn sporen heeft nagelaten en het woongenot heeft 
verminderd. Er is meer geluidsoverlast en minder mogelijkheden in hun park rustig rond te 
wandelen, zoals zoveel van de senior-mensen die hier wonen graag doen.  
 
De bomenkap van 20 meter betekent dat de bewoners het laatste beetje groen, goed voor 
geluid en fijnstofreductie, ook nog kwijtraken en …….…dat het scherm pal voor de flats 
komt te staan, wat de leefbaarheid ernstig schaadt en de waarde van de woning 
vermindert.  
 
3. Waardevermindering 

Inspreker heeft afgelopen jaar bij de gemeente Amersfoort een bezwaarschrift ingediend 
vanwege fijnstof, geluidsoverlast en minder woongenot omdat ze op het balkon geen 
behoorlijk gesprek meer kan voeren. Ze kreeg vele duizenden eoro’s vermindering over 
haar WOZ-waarde toegekend omdat haar argumenten gegrond waren.   
 
 Antwoord op punt 1, 2 en 3 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid en fijn stof, en 
een overkapping. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking 
op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-
Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de 
wegverbreding. Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid 
gehad om hierop een zienswijze in te dienen.  
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Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 762 

 

Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 42, ingediend door: 

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
1. Geen bomenkap bij Schuilenburg 

Inspreker maakt bezwaar naar aanleiding van de gewijzigde aanvragen voor 
uitvoeringsbesluiten van 1 augustus 2012. Hij/zij geeft aan dat de weinige bomen die er 
nog staan, moeten blijven staan. Ook dient de strook grond waar de bomen op staan weer 
eigendom van de gemeente Amersfoort te gaan worden met bestemming groenstrook, in 
plaats van bestemming autoweg.  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2.  
 
2. Bij Schuilenburg geen scherm maar een overkapping van de A28. 

Inspreker vindt dat het geluidscherm niet moet worden geplaatst. Er dient een 
overkapping te komen om het geluid en fijnstof tegen te houden in plaats van deze te 
vermeerderen. Inspreker steunt de stichting A28 Duurzaam. 
 

Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding, de effecten daarvan op geluid en op een 
overkapping in plaats van een scherm. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. Deze zogeheten 
‘eensluidende’ zienswijze is in 2011 door meerdere mensen ingediend. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 43, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geen bomenkap bij Schuilenburg 

Inspreker maakt bezwaar tegen de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten van 1 
augustus 2012. Zij geeft aan ze met verbazing kennis neemt van het kappen van alle nog 
aanwezige bomen in de strook vanaf de weg tussen de Barneveldse Beek en het 
Valleikanaal. Inspreker verwijst naar het door de stichting Amersfoort Schuilenburg A28 
Duurzaam opgestelde uitstekende plan voor overkapping van het onderhavige te 
verbreden gedeelte van de A28. Bomen, onmisbaar voor mens en landschap, kunnen dan 
behouden blijven.  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
 

2. Bij Schuilenburg geen scherm maar een overkapping van de A28 

Inspreker maakt bezwaar tegen het onzalige plan om een geluidscherm te gaan bouwen 
op het traject tussen de Barneveldse Beek en het Valleikanaal. Inspreker steunt hierbij op 
gegevens van de stichting A28 Duurzaam. Inspreker merkt op dat zij als bewoners aan de 
zeer drukke snelweg A28, gedwongen worden te leven met een scherm dat zowel het 
geluidsvolume als de hoeveelheid stof en luchtvervuiling aanmerkelijk zal vergroten. 
Inspreker verwijst naar de door de stichting A28 Duurzaam ontworpen overkapping van 
het betreffende weggedeelte die een groot aantal voordelen biedt. Een voorbeeld is het 
aanbrengen van zonnecellen, zodat een aanzienlijke hoeveelheid hernieuwbare groene 
elektrische energie kan worden opgewekt.   
 

Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding, de effecten daarvan op lucht en geluid en op 
een overkapping in plaats van een scherm. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
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gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 208 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. Deze zogeheten 
‘eensluidende’ zienswijze is in 2011 door meerdere mensen ingediend. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 44, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geen kap van 50 extra bomen bij Schuilenburg 

Inspreker maakt bezwaar tegen de kap van 50 extra bomen ter hoogte van de A28 in de 
wijk Schuilenburg. Het is onaanvaardbaar dat deze bomen alsnog gekapt worden en plaats 
moeten maken voor een niet functionerend geluidscherm. De huidige gekapte bomen zijn 
al voldoende. De plaats van het geluidscherm kan aangepast worden, zodat de bomen 
kunnen worden behouden. Tevens dragen bomen bij aan een schonere lucht en een fraai 
uitzicht. Ook is het huidige bestemmingsplan voor deze grond Groen en niet autosnelweg. 
Mocht RWS echter kiezen voor een overkapping met groenvoorziening dan ziet inspreker 
dat voorstel graag tegemoet.  
 

Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Bij Schuilenburg geen scherm maar een groene overkapping van de A28 

Inspreker maakt bezwaar tegen het plaatsen van het huidige ontworpen scherm ter hoogte 
van de Verdiweg-appartementen in de wijk Schuilenburg. Het scherm voldoet niet aan de 
huidige eisen en staat te dicht op de appartementen. Er is nog genoeg ruimte in de 
tussenberm en de huidige afslag Leusden behoeft niet aangepast te worden. RWS kiest 
voor een 11 meter hoog scherm en dit is onvoldoende om fijnstof en geluidsoverlast te 
beperken. Inspreker wenst dat een overkapping wordt geplaatst met groenvoorziening. 
 
3. Waardevermindering appartement 

Inspreker attendeert op door de stichting A28 Duurzaam aangeleverde feiten en cijfers. Hij 
stelt dat de gekozen constructie van het scherm een  behoorlijke waardedaling van zijn 
appartement teweeg brengt. Mocht het scherm er toch komen dan start hij een procedure 
om dit verlies te compenseren. Het appartement van inspreker stond er immers eerder 
dan de geluidswal.   
 

Antwoord op punt 2 en 3 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding, de effecten daarvan op lucht en geluid en op 
een overkapping in plaats van een scherm. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
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tot de wegverbreding. Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de 
gelegenheid gehad om hierop een zienswijze in te dienen.  
 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
 
Waardevermindering 
Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 45, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geen scherm en kap van bomen bij Schuilenburg 

Inspreker maakt bezwaar tegen het plaatsen van een voor hen schadelijk geluidscherm, 
wat ook nog 20 meter dichter bij het flatgebouw van inspreker komt te staan.  
 
Inspreker geeft aan dat volgens hem door luchtvervuiling en verkeerslawaai het 
woongenot stukken minder wordt.  
 
Inspreker wil zeker geen verdere bomenkap. 
 

Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op lucht en geluid. 
Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 
aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding. Een ieder heeft van 18 
maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop een zienswijze in te 
dienen.  
 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
 
Kappen van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 46, ingediend door: 

 

Inwoners uit De Bilt 
 

1. Geluidscherm De Bilt 
In de brief “Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten geluidsschermen en bomenkap A 
28 Utrecht-Amersfoort” van 1 augustus 2012 wordt aangekondigd dat in september 2012 
bijeenkomsten worden georganiseerd waar informatie over de gevolgen van de aanpassing 
van het akoestisch onderzoek voor de geluidsbelasting van de woningen van direct 
omwonenden van de A28 zal worden gegeven. Hiervoor zouden uitnodigingen in augustus 
2012 worden verstuurd. Tot nu (7 september 2012) hebben wij die nog niet ontvangen. 
Daar zienswijzen op bovengenoemde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten tot uiterlijk 11 
september 2012 kunnen worden ingediend, willen insprekers met hun zienswijze ingaan op 
enkele tegenstrijdigheden in de brief van 1 augustus 2012 en in de “Toelichting op de 
gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten geluidsschermen en bomenkap A28” van 25 juli 
2012. 
 
Omdat de woningen 13 tot en met 21 aan de Utrechtseweg te De Bilt zich ter hoogte van 
het Vollenhove viaduct bevinden binnen het studiegebied van de A28 hebben insprekers 
als bewoners belang bij de voorgenomen plaatsing van een geluidsscherm bij de 
kilometrering 4 van de A28. In het schrijven van 1 augustus 2012 wordt dit scherm niet 
vermeld onder het overzicht van wijzigingen t.o.v. de aanvragen bij het OWAB van maart 
2011. Hieruit trekken insprekers de conclusie dat de plannen met betrekking tot de 
plaatsing van het betreffende (nieuwe) geluidsscherm onveranderd blijven. 
 
In de “Toelichting op gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten geluidsschermen en 
bomenkap A 28 Utrecht-Amersfoort” van 25 juli 2012 wordt onder de paragraaf  “Overige 
geluidsschermen” echter geschreven: Voor deze schermen is, ondanks de wijziging van de 
verkeersgegevens, gebleken dat de geluidsbelastingen niet zodanig wijzigen, dat de 
vervanging van een bestaand scherm of de plaatsing van een nieuw scherm doelmatig is. 
Deze passage is strijdig met de hierboven genoemde conclusie! 
Mocht er geen nieuw geluidsscherm ter hoogte van de kilometrering 4 van de A28 komen  
omdat een stiller wegdek (tweelaags ZOAB) is toegepast, dan zijn insprekers van mening 
dat dit in de gewijzigde aanvraag uitvoeringsbesluiten onvoldoende is gemotiveerd. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen alleen aanvragen voor 
geluidschermen die gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvragen die in maart 2011 zijn 
ingediend. 
 
Het geluidscherm dat u noemt, ter hoogte van km 4 aan de zuidzijde van de A28, zal wel 
degelijk worden gerealiseerd. Omdat de vormgeving van dit geluidscherm niet is gewijzigd 
ten opzichte van de aanvraag die hiervoor is ingediend bij gemeente De Bilt in maart 
2011, is hiervoor geen gewijzigde aanvraag ingediend.  
 
De zin die door inspreker wordt geciteerd kan inderdaad tot verwarring leiden. Hier had 
beter kunnen staan: “De overige geluidschermen waarvoor in maart 2011 een aanvraag 
uitvoeringsbesluit is ingediend, worden ondanks de wijziging van de verkeersgegevens, 
niet aangepast. De aanvragen die hiervoor in maart 2011 zijn ingediend blijven daarom 
van kracht.” 
 
Akoestisch onderzoek 
Voor nadere informatie over het geluidscherm dat geplaatst wordt ter hoogte van de 
Bisschopsweg, verwijs ik u naar het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve 
van het Wegaanpassingsbesluit. Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het 
Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
 
 
Inspreker heeft ook ingesproken op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit (2011). Ik 
verwijs u daarom ook graag naar de beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit; dat is zienswijze nummer 76 in hoofdstuk 5 van deze Nota.



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 769 

 

Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 47, ingediend door: 

 

 
Inwoner uit Zeist 
 
 

1. Geluidscherm ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist 

Door de aanpassingen aan de A28 is volgens inspreker een nieuwe situatie ontstaan als 
bedoeld in de Wet geluidhinder. De geluidbelasting op de gevels van de woning van 
inspreker en diverse andere woningen aan de Kroostweg Noord is dusdanig dat het treffen 
van maatregelen door het plaatsen van schermen langs de A28 noodzakelijk is. 
Inspreker heeft met medewerkers van RWS gebeld en gemaild. Inspreker trof mensen die 
niets van deze materie afweten. Er rest inspreker niets anders dan een bezwaarschrift/ 
zienswijze tegen het betreffende wegaanpassingsbesluit in te dienen.  
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen alleen aanvragen voor 
geluidschermen die gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvragen die in maart 2011 zijn 
ingediend. 
 
Het geluidscherm dat u noemt, ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist, dat tevens 
afscherming biedt voor uw woning, zal wel degelijk worden gerealiseerd. Omdat de 
vormgeving van dit geluidscherm niet is gewijzigd ten opzichte van de aanvraag die 
hiervoor is ingediend bij gemeente De Bilt in maart 2011, is hiervoor geen gewijzigde 
aanvraag ingediend.  
 
Akoestisch onderzoek 
Voor nadere informatie over het geluidscherm dat geplaatst wordt ter hoogte van de 
Bisschopsweg, verwijs ik u naar het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve 
van het Wegaanpassingsbesluit. Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het 
Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 48, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Langs de A28 bij Schuilenburg geen bomenkap 

Insprekers willen hun stem laten horen over een geluidscherm langs de A28 ter 
bescherming van de bewoners van de wijk Schuilenburg. Ze kunnen moeilijk accepteren 
dat bij dit project (de verbreding van de A28) de omwonenden de grootste lasten dragen. 
De kwaliteit van leven is mede gerelateerd aan de woonomgeving en die is zeer luidruchtig 
te noemen. Daar komt het weghalen van de bomen bij. Ze geven karakter aan de wijk, 
maar ook aan het wandelgebied pal naast de A28. De bomen verfraaien het uitzicht vanuit 
de flats. Een boom zet CO2 met fotosynthese om in zuurstof en koolstof. Er is al zoveel 
gekapt en nu moeten er nog eens 50 bomen gekapt worden. Zeer betreurenswaardig!  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg” , zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Geluidscherm Schuilenburg 

De 11 meter hoge geluidwal wordt al in het OWAB A28 ter hoogte van Schuilenburg 
beschreven als onvoldoende. De hoogte zou minimaal 24 meter moeten zijn. Toch is er 
besloten om een geluidwal van 11 meter te bouwen. Daarbij komt dat is berekend dat het 
geluid niet afneemt maar toeneemt met 3 tot 5 decibel. Deze toename betekent dat 
insprekers 3x meer geluidsoverlast zullen hebben dan ze nu ervaren. Veel vrachtverkeer is 
de dagelijkse realiteit. Met oosten- en zuidenwind neemt het dagelijkse lawaai veel toe.  
Onderzoek heeft aangetoond dat geluidschermen erg nadelig werken voor luchtkwaliteit. 
De wetgeving is zo gemaakt dat bij verbreding van snelwegen afdoende maatregelen 
tegen toenemende geluidhinder worden genomen. Inspreker dringt hier absoluut op aan.  
 
3. Fijnstof, een overkapping. Maatregelen tegen overlast 

Insprekers stellen fijnstof aan de orde. In het Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere 
van 2012 worden bij Amstelveen en bij de Gaasperdammerweg tunnels toegezegd om de 
bewoners van flatgebouwen te beschermen tegen geluid, fijnstof en luchtvervuiling van de 
A9. Waarom kan het daar wel en hier niet? De keus voor de variant van de overkappende 
geluidschermen zal voor insprekers de kwaliteit van leven bevorderen. Insprekers hopen 
dat de belangen van de mensen die langs de A28 wonen worden gezien.  
 
Met wegverbreding voor de A28 zijn gigantische kosten gemoeid. Insprekers eisen als 
omwonenden dat er afdoende hinderbeperkende maatregelen genomen worden, om de 
kwaliteit van leven te verbeteren. Deze maatregelen zijn een logisch onderdeel van het 
totale kostenplaatje. Ze verwachten hele maatregelen, in plaats van de nu toegezegde 
halve maatregelen. Insprekers geven nog aan dat zij zich met betrekking tot de feiten 
gebaseerd hebben op de gegevens die de Stichting Amersfoort Schuilenburg A28 
Duurzaam hen aangereikt heeft.   
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Antwoord op punt 2 en 3 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid (overkapping 
i.p.v. scherm), fijn stof en de leefomeving. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 216 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. 

 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze 49, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geen geluidscherm Schuilenburg, maar een overkapping van de A28 

Inspreker is als bewoner van het appartement langs de A28 Schuilenburg tegen het 
plaatsen van geluidschermen. Daar inspreker 10 hoog woont, wordt voor hem het geluid 
niet minder maar erger als er een scherm van 11 tot 12 meter wordt geplaatst. Ook het 
fijnstof zal toenemen. Dit is heel slecht voor de gezondheid. Door een overkapping te 
plaatsen, waar de bewoners naar streven, zal de geluidoverlast afnemen en het fijnstof. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding en de effecten daarvan op geluid (overkapping 
in plaats van scherm) en fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben 
geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het 
(Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de 
wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenhied gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. Deze zogeheten 
‘eensluidende zienswijze’ is in 2011 door meerdere mensen ingediend. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 50, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Kap van bomen bij Schuilenburg 

Het plan van Rijkswaterstaat houdt onder meer in het kappen van ruim 50 volwassen 
bomen in een strook van ongeveer 20 meter tussen de A28 en de Verdiweg en het 
Schuilenburgerplein in Amersfoort. Deze strook wordt doorsneden door wandelpaden en 
vormt voor de bewoners van deze wijken een fraai en rustig wandelgebied. Het kappen 
van deze bomen betekent een gevoelig verlies voor de bewoners van deze wijken en een 
aantasting van het natuurlijk milieu, mede in aanmerking genomen de uitstoot van 
uitlaatgassen. De noodzaak van het kappen van deze bomen is volgens inspreker niet 
aangetoond.  
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 51, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Overkapping tegen geluid en fijnstof 

Inspreker is er zeer op tegen dat er langs de A28 in de wijk Schuilenburg geluidsschermen 
worden geplaatst. Bewoners van het appartementencomplex 10 hoog hebben vernomen 
na uitvoerig onderzoek dat de geluidsoverlast en fijnstof alleen maar toeneemt. Inspreker 
wil op deze plek graag oud worden en wil niet dat fijnstof op den duur dementie 
veroorzaakt. Inspreker maakt zich sterk voor een overkapping en gelooft niet in 
geluidschermen voor 7 jaar. Dus stop het geld gelijk in een goede en gezondere manier, 
een overkapping dus. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de geluidmaatregelen en de effecten daarvan op geluid en fijnstof. 
Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 
aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in genoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van deze Nota. Deze zogeheten eensluidende 
zienswijze is in 2011 door meerdere mensen ingediend. 
 
Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 52, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geen bomenkap tussen Barneveldse Beek en Valleikanaal.  
Inspreker protesteert tegen het voornemen een vijftigtal bomen te kappen in de strook 
van circa 20 meter vanaf de A28 tussen de Barneveldse Beek en het Valleikanaal. Er zal 
een behoorlijke kaalslag optreden. Daarbij is in de hoek bij het Valleikanaal sprake van 
dubbele kaalslag. Terzake van de bouw van de tunnel onder de A28 zijn al een aantal zeer 
grote bomen verwijderd. Nog meer bomen kappen gaat veel te ver. Het is een woongebied 
waar meerdere appartementen staan met als gevolg dat het woongenot van veel mensen 
zal worden aangetast. Inspreker verzoekt tevens om op de hoogte gehouden te worden. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 

Als het waarschijnlijk is dat u als omwonende hinder zal ondervinden van werkzaamheden 
aan de A28, dan wordt u hier als direct omwonende over geïnformeerd per brief. Ook over 
de kap van bomen worden omwonenden geïnformeerd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 53, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 

1. Onderhoud en verhoging geluidscherm ter hoogte van Titus Brandsmalaan 

Op basis van uw overzichtskaart met te realiseren geluidschermen in Zeist begrijpt 
inspreker dat het geluidscherm ter hoogte van de Titus Brandsmalaan in Zeist niet 
aangepast en/of onderhouden wordt.  
 
Het geluidscherm langs de A28 ter hoogte van (o.a.) de Titus Brandsmalaan is lokaal in 
slechte staat. Het geluidscherm bestaat ter plaatse uit een geraamte van ijzer vlechtwerk 
met daarin zakken met voedingsbodem voor een natuurlijke klimopbegroeiing. Plaatselijk 
zijn echter de zakken met voedingsbodem zodanig ingeklonken dat het geluidscherm niet 
meer zijn oorspronkelijk bedoelde (en in akoestisch onderzoek als uitgangspunt 
gehanteerde) hoogte heeft. Te meer omdat er extra rijstroken bijkomen/in gebruik worden 
genomen, dienen naar inzien van inspreker deze geluidschermen eerst onderhouden 
(opgehoogd) te worden zodat ze weer hun bedoelde (geluid)beschermingsniveau bieden 
voor de achterliggende wijk.  
 

Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de locatie en de hoogte van geluidmaatregelen. Anders gezegd, de 

door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor 

uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – 

Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding. Een ieder heeft van 18 maart  

tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop een zienswijze in te dienen.  

 

Akoestisch onderzoek 

Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 

een afweging voor het plaatsen van nieuwe of het verhogen van bestaande 

geluidschermen heeft plaatsgevonden. In de Toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn 

de resultaten van het akoestisch onderzoek verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt 

u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. Deze rapportage is als bijlage 7 bij de 

Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 54, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit De Bilt 
 
 

1. Toename geluidsoverlast op de boerderij door de verbreding A28  
De boerderij van inspreker, evenals de boerderij van de buren, liggen dicht bij de A28 in 
De Bilt. Inspreker heeft veel hinder van geluidsoverlast; met name bij het trainen van de 
jonge fokpaarden en veulens. Op het moment dat de weg nog dichterbij komt, zal deze 
overlast alleen maar toenemen. Er zouden geluidswerende maatregelen getroffen moeten 
worden om deze overlast in te perken.  
 
Het huis van de buren van inspreker is in de jaren '80 voorzien van akoestische 
maatregelen. Destijds kon inspreker ook op deze voorziening aanspraak maken, maar door 
privéomstandigheden destijds, heeft participant daar geen gelegenheid voor gehad. 
Participant zou graag met terugwerkende kracht aanspraak maken op deze voorzieningen. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze is gericht op het treffen van geluidmaatregelen voor uw woning. Anders gezegd, 

de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor 

uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – 

Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding. Een ieder heeft van 18 maart  

tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop een zienswijze in te dienen.  

 

Akoestisch onderzoek 

Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 

een afweging voor het nemen van geluidmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 

Toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 

verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 

Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 55, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Ontwerp geluidscherm 

Inspreker is volledig akkoord met de redenen van stichting Amersfoort Schuilenburg A28 
Duurzaam tot afwijzing van het ontwerp van Rijkswaterstaat.   
 

Antwoord  

De zienswijze van stichting Amersfoort Schuilenburg A28 Duurzaam op de gewijzigde 
aanvragen voor uitvoeringsbesluiten is nummer 40. U wordt daarom verwezen naar de 
beantwoording van zienswijze 40. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 56, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit  Amersfoort 

 
 

1. Leefbaarheid Schuilenburg en bomenkap 

Inspreker stelt dat de Stichting Amersfoort -Schuilenburg "A28 Duurzaam" regelmatig 
aandacht heeft gevraagd en voorstellen gedaan om de invloed van de verbreding van de 
A28 voor de bewoners van de Schuilenburght en die van de flats aan de Verdiweg leefbaar 
te houden. Dat heeft nauwelijks iets opgeleverd. Nog niet zo lang geleden zijn ruim 50 
bomen en struiken gekapt; een sterke waarde en functievermindering van de groenstrook 
achter De Schuilenburght en de flats langs de Verdiweg. Thans wordt voorgesteld om nog 
13 populieren te kappen, dit met doel voor het opwerpen van een geluidswal met een 
geluidsscherm. Inspreker tekent hier bezwaar tegen aan en dringt erop aan dat de 
groenstrook niet wordt gehalveerd. Het wandelgebied is slechts 45 meter breed. 
 
Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
2. Uitbreiding weg in middenberm aan overkant van de A28 

Er is volgens inspreker genoeg ruimte in de tussenberm en aan de overkant van de A28 
waar de weg kan worden uitgebreid zodat de voorzieningen tegen overlast gebouwd 
kunnen worden zonder het groengebied tussen de A28 en de daar aanwezige flatgebouwen 
in beslag te moeten nemen.  
 
3. Toename van geluidhinder en luchtvervuiling 

De woonomgeving wordt volgens inspreker zwaarder belast door toename van 
geluidshinder en toename van de hoeveelheid fijnstof en luchtvervuiling. De gevolgen van 
de wijziging van de A28 worden volgens inspreker onevenredig zwaar op de schouders van 
de bewoners gelegd.  
 
Het mag volgens inspreker als bekend verondersteld worden dat bij een constructie als de 
voorgestelde geluidswal met daarop een scherm de hoeveelheid fijnstof bij de bewoners 
zal doen toenemen. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat geluidsschermen erg 
nadelig werken voor de luchtkwaliteit. Vlak achter het scherm heeft het uiteraard een 
positief effect en dat is juist de plaats waar de metingen door de Rijkswaterstaat zijn 
uitgevoerd, maar op 100 m afstand van het scherm is de concentratie hoger dan midden 
op de weg. Bovendien blijkt dat naarmate de deeltjes kleiner (en dus schadelijker) zijn, 
het effect steeds nadeliger is voor bewoners van hoge gebouwen. Dit geldt zowel voor 
fijnstof als verbrandingsgassen. Inspreker verwijst hierbij naar het volgende onderzoek: 
Ning, Hudda, Daher (et al.) Impact of roadsite noise barriers on paricle size distributions 
and pollutants concentrations near freeways. Elsevier Atmospheric Environment 44, 3118-
3127, 2010  
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Volgens inspreker doen de optredende luchtwervelingen bij deze constructie op enige 
afstand de concentratie van het fijnstof aanzienlijk toenemen, waar de bewoners niet op 
zitten te wachten. Tot nu toe is de wetgeving nog niet aangepast om de schadelijke 
verschijnselen tegen te gaan, maar dat zal naar mening van inspreker binnen afzienbare 
tijd gebeuren.  
 
Mede gelet op eerder genoemd onderzoekresultaat zal de luchtkwaliteit in de directe 
woonomgeving afnemen door toename van fijnstof en verbrandingsgassen, naar 
verwachting van inspreker. In het MER A28 Utrecht-Amersfoort Deelrapport Lucht, wordt 
de suggestie gewekt dat er kan worden voldaan aan de wettelijke norm in 2020, maar dat 
er ook duidelijk sprake is van verslechtering in vergelijking met de huidige situatie rondom 
de woning van inspreker en daar tekent inspreker bezwaar tegen aan.  
 
Antwoord op punten 2 en 3 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 

zienswijze richt zich op de locatie van de weguitbreiding en op het effect van het 

geluidscherm ter hoogte van Schuilenburg op fijnstof. Anders gezegd, de door u genoemde 

bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, 

maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten 

wordt tot de wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in genoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 

beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 252 in hoofdstuk 5 van deze Nota.  

 

4. Schadeclaim 

Inspreker verwacht dat de waarde van zijn woning zal dalen door deze ongunstige 
ontwikkeling. De maatregelen die in het plan opgenomen zijn om het geluidsniveau 
'binnen' in de woning terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau zal gelet op de 
omschreven bedoelingen geen invloed hebben op geluidbelasting op het balkon en binnen 
in de woning bij geopende ramen. Niet alle woningen in deze omgeving zijn koopwoningen. 
Ook huurders zullen geluidshinder en de gevolgen van luchtvervuiling ondervinden. Ook zij 
hebben recht op schadevergoeding. Wanneer dit plan uitgevoerd wordt zal inspreker op 
genoemde punten een schadeclaim indienen.  
 

Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 57, ingediend door: 

 

 
Huurdersvereniging Verdiweg ‘SPF’ 
Verdiweg 457 
3816 KN Amersfoort 
 
 

1. Belang van de huurdersvereniging Verdiweg 

Namens de leden van de vereniging brengt de huurdersvereniging haar zienswijze ter 
kennis. De huurdersvereniging Verdiweg Spf behartigt de belangen van haar leden, 
woonachtig in drie woongebouwen aan de Verdiweg te Amersfoort. Deze woongebouwen 
zijn gesitueerd langs de rijksweg A28 op een afstand van slechts enkele tientallen meters 
uit de as van die weg. De Stichting 'A28 Duurzaam' heeft haar zienswijze over de hiervoor 
genoemde onderwerpen ter hand gesteld. De huurdersvereniging onderschrijft de 
argumenten van de stichting.  

2. Overkapping in plaats van geluidscherm, behoud groenstrook 

Naar mening van insprekers is een geluidscherm met een hoogte van elf meter niet de 
ultieme oplossing voor het tegengaan van de overlast van het verkeer op de A28. Enige 
bruikbare verklaring of toelichting heeft hen nimmer bereikt, noch van de zijde van de 
gemeente Amersfoort, noch van de zijde van Rijkswaterstaat. In feite houdt het 
voornemen thans in dat de door de bewoners zeer gewaardeerde groenstrook wordt 
vervangen door een ondoordringbare wand van elf meter waarvan het uiterlijk op den duur 
door een aantal struiken aan het oog zal worden onttrokken. Naar mening van inspreker 
moet de werking van het staande geluidscherm zeer kritisch worden benaderd, zowel waar 
het gaat om invloed van harde wind op het scherm, het terugdringen van verkeerslawaai 
als het tegengaan van luchtverontreiniging, waarvan de gevolgen nog steeds worden 
onderschat. Wij zijn allerminst overtuigd van verbeteringen van het leefklimaat in en bij de 
woningen van onze leden. De huurdersvereniging is daarom tegenstander van het 
oprichten van eerdergenoemd geluidscherm en het kappen van de bomen en wenst betere 
alternatieven voor verbetering van het leefklimaat.  
 
Het is voor hen onbestaanbaar, dat het door de Stichting 'A28 Duurzaam' bepleite 
alternatief van een overkapping stelselmatig door de overheden op onduidelijke 
argumenten wordt afgewezen. Dit erwijl recentelijk bekend is geworden dat de 
overkapping in de gemeente Zeist zal worden uitgebreid en dat het door de Stichting A28 
Duurzaam aangereikte alternatief een aanzienlijk groter maatschappelijk rendement heeft 
dan een staand scherm.  
 
Insprekers vinden het ook vreemd, dat de niet meer in gebruik zijnde Driftakkerweg niet 
definitief voor de beoogde uitbreiding van de rijksweg A28 is bestemd, waardoor de ruimte 
tussen de woongebouwen en de rijksweg niet zou behoeven te worden verkleind en dat er 
daardoor ook ruimte vrij zou kunnen komen om daarop een geluidwerende voorziening te 
plaatsen. 
 

Antwoord op de punten 1 en 2 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
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de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
Uw zienswijze is voor het overige niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde 
aanvragen. Uw zienswijze richt zich op de locatie van de weguitbreiding en op de keuze 
voor een geluidscherm in plaats van voor een overkapping ter hoogte van Schuilenburg. 
Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 
aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in genoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van deze Nota. Deze zogeheten ‘eensluidende 
zienswijze’ is in 2011 door meerdere mensen ingediend. 
 

Akoestisch onderzoek 
Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor 
een afweging voor het nemen van geluidsmaatregelen heeft plaatsgevonden. In de 
toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 
verwoord. Voor gedetailleerde informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. 
Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 58, ingediend door: 

 

 
TCN Ochtendgloren BV  
Schuilenburgerplein 1  
3816 TD Amersfoort 
 

 

1. Belang van gebouweigenaar TCN Ochtendgloren B.V. 

Inspreker dient namens TCN Ochtendgloren B.V. (hierna genoemd: "TCN"), een 
zienswijze in tegen de "Gewijzigde aanvraag uitvoeringsbesluit geluidscherm 
Schuilenburg, noordbaan te Amersfoort, km 20.16-21.448" en de "Gewijzigde aanvraag 
uitvoeringsbesluit kap bomen in Amersfoort" beide van 2S juli 2012.  
Eerder heeft inspreker een zienswijze (nummer 210 in het overzicht van ingekomen 
zienswijzen) ingediend tegen het besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 8 
maart 2011 betreffende een Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit voor de uitbreiding 'Van de 
Al8 tussen Utrecht en Amersfoort in beide rijrichtingen.  
 
De Schuilenburght is een appartementengebouw gelegen aan het Schuilenburgerplein 1 
in Amersfoort. De Schuilenburght ligt op minder dan 100 meter afstand van de A28. 
TCN is eigenaar van het gebouwen verhuurt haar appartementen aan senioren en 
levert daarnaast aanvullende service en zorg aan haar bewoners.  
 
2. Leefklimaat bewoners De Schuilenburght 

Naast het feit dat de uitbreiding van de A28 volgens inspreker zal zorgen voor een 
slechtere verhuurbaarheid van de appartementen, vindt TCN het van groot belang dat 
het leefklimaat van haar bewoners van goede kwaliteit is.  
De uitbreiding van de A28 van 2x2 naar 2x3 rijstroken zal volgens inspreker voor meer 
hinder van geluid en uitlaatgassen/fijnstof zorgen in de appartementen van De 
Schuilenburght. Het geluidscherm waarvoor een vergunning is aangevraagd biedt 
hiertegen onafdoende bescherming. Ook zal door het geluidsscherm het uitzicht vanuit een 
groot aantal van de (gemeenschappelijke) ruimtes van het gebouw worden verminderd. 
Om deze redenen maakt inspreker bezwaar tegen de gewijzigde aanvraag 
uitvoeringsbesluit geluidscherm Schuilenburg, noordbaan te Amersfoort, km 20.16-21.448.  
 
Antwoord  

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de weguitbreiding en op het besluit om een geluidscherm te 
plaatsen ter hoogte van Schuilenburg. Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren 
hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op 
het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt 
tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in genoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 210 in hoofdstuk 5 van deze Nota.  

 

3. Kap van bomen 

Voorts maakt inspreker bezwaar tegen de gewijzigde aanvraag uitvoeringsbesluit kap 
bomen in Amersfoort. In de omgeving van De Schuilenburght zal een groot aantal bomen 
worden gekapt om de bouw van geluidsschermen mogelijk te maken. Hierdoor zal de 
omgeving minder "groen" zijn en zal het uitzicht en het leefklimaat van de bewoners van 
De Schuilenburght verslechteren.  
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Antwoord 

Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
 
4. Waardedaling appartementen 

Door de bouw van het geluidsscherm en de kap van de bomen zal de verhuurbaarheid, enı 
daarmee de waarde, van de appartementen afnemen. Voorts wil TCN, als goed 
verhuurder, waarborgen dat het leefklimaat van de bewoners van De Schuilenburght van 
goede kwaliteitı is. TCN wordt derhalve direct in haar belangen geschaad door de 
aangevraagde bouw van het geluidsscherm en de aangevraagde kap van de bomen. 
 
Antwoord 

Mocht u als inspreker van mening zijn dat er sprake is van waardevermindering van uw 
woning of dat u anderszins schade ondervindt als gevolg van het Wegaanpassingsbesluit of 
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding 
indienen. Een verdere toelichting over schadevergoeding vindt u in het thematische deel 
van deze Nota van Antwoord in hoofdstuk 4, in de paragraaf Gevolgen voor eigendom. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 59, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 

1. Geluidscherm tussen de Utrechtseweg en de luifel 

Inspreker is omwonende van de A28 (iets ten oosten van de kruising van de A28 met de 
Utrechtseweg) en ervaart overlast van het geluid van de snelweg. Dit geluid is afkomstig 
van het traject tussen het einde van de luifel (geluidswal) bij Vollenhove en de kruising 
met de Utrechtseweg. Hier bevindt zich op dit moment geen (of in ieder geval niet 
voldoende) geluidswal. Het verzoek van inspreker is dan ook om de luifel uit te breiden tot 
aan de Utrechtseweg of om in ieder geval andere, hogere en betere geluidswallen te 
plaatsen/geluidsverminderende maatregelen te nemen, opdat de geluidsoverlast af zal 
nemen. 
 

Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 

Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen, richt 

zich op de locatie en hoogte van de geluidschermen. Anders gezegd, de door u genoemde 

bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, 

maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort, waarin besloten 

wordt tot de wegverbreding.  

 

Akoestisch onderzoek 

Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit is akoestisch onderzoek uitgevoerd, in de 

Toelichting bij het Wegaanpassingsbesluit zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek 

verwoord. Hierin is onder andere opgenomen dat tussen de Utrechtseweg en de luifel bij 

Vollenhove een geluidscherm wordt geplaatst van 2 meter hoog. Voor gedetailleerde 

informatie kunt u het akoestisch onderzoek ook raadplegen. Deze rapportage is als bijlage 

7 bij de Toelichting van het Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 786 

 

Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 60, ingediend door: 

 
Inwoner uit Zeist 
 
 

1. Geluidscherm ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist 

Bij de geplande uitbreiding en verhoging van de snelheden op de A28 zouden aanvankelijk 
geluidsschermen geplaatst worden bij Zeist, ten zuiden van de kruising Utrechtseweg 
richting Rijnsweerd, parallel en aan de kant van de Bisschopsweg. Op de overzichts kaart 
(tcm318-332065) staat dit scherm '4' duidelijk aangegeven. Tot verbijstering van 
inspreker is in de toelichting 'ontwerpen geluidschermen (vs.09, 19-juli-2012; tcm318-
332067)' dit ontwerp vervallen. Inspreker maakt bezwaar tegen deze voorgenomen 
wijziging en de onduidelijke en verwarrende gang van zaken. Inspreker kan niet akkoord 
gaan met de te verwachten toename in geluidsoverlast en verzoekt dringend deze 
schermen alsnog aan te leggen. Zonder deze aanpassingen zal de geluidsdruk in de wijk 
rond Kroostweg-Noord en bij het bejaardentehuis aan Bisschopsweg, die nu al hoog is, 
zeer sterk toenemen. Inspreker verzoekt anders af te zien van de plannen.  
 

Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen alleen aanvragen voor 
geluidschermen die gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvragen die in maart 2011 zijn 
ingediend. 
 
Het geluidscherm dat u noemt, ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist, zal wel degelijk 
worden gerealiseerd. Omdat de vormgeving van dit geluidscherm niet is gewijzigd ten 
opzichte van de aanvraag die hiervoor is ingediend bij gemeente De Bilt in maart 2011, is 
hiervoor geen gewijzigde aanvraag ingediend.  
 
Dit te realiseren geluidscherm ten zuiden van de Utrechtseweg is ‘scherm 1’ en niet het 
vervallen ‘scherm 4’ in het document ‘ontwerpen geluidschermen’. Op de overzichtskaart 
waar inspreker naar verwijst staat de 4 voor de kilometrering van de A28, dit verwijst niet 
naar een geluidscherm. Dit heeft voor verwarring gezorgd.  
 
Akoestisch onderzoek 
Voor nadere informatie over het geluidscherm dat geplaatst wordt ter hoogte van de 
Bisschopsweg, verwijs ik u naar het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve 
van het Wegaanpassingsbesluit. Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het 
Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
 



 
Nota van Antwoord A28 Utrecht–Amersfoort                     oktober 2012 787 

 

Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 

Zienswijze 61, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 

 

1. Geluidscherm ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist 

Bij de geplande uitbreiding en verhoging van de snelheden op de A28 zouden aanvankelijk 
geluidsschermen geplaatst worden bij Zeist, ten zuiden van de kruising Utrechtseweg 
richting Rijnsweerd, parallel en aan de kant van de Bisschopsweg. Op de overzichtskaart 
(tcm318-332065) staat dit scherm '4' duidelijk aangegeven. Tot verbijstering van 
inspreker is in de toelichting 'ontwerpen geluidschermen (vs.09, 19-juli-2012; tcm318-
332067)' dit ontwerp vervallen. Inspreker maakt bezwaar tegen deze voorgenomen 
wijziging en de onduidelijke en verwarrende gang van zaken. Inspreker kan niet akkoord 
gaan met de te verwachten toename in geluidsoverlast en verzoekt dringend deze 
schermen alsnog aan te leggen. Zonder deze aanpassingen zal de geluidsdruk in de wijk 
rond Kroostweg-Noord en bij het bejaardentehuis aan de Bisschopsweg, die nu al hoog is, 
zeer sterk toenemen. Inspreker verzoekt anders af te zien van de plannen.  
 

Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen alleen aanvragen voor 
geluidschermen die gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvragen die in maart 2011 zijn 
ingediend. 
 
Het geluidscherm dat u noemt, ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist, zal wel degelijk 
worden gerealiseerd. Omdat de vormgeving van dit geluidscherm niet is gewijzigd ten 
opzichte van de aanvraag die hiervoor is ingediend bij gemeente De Bilt in maart 2011, is 
hiervoor geen gewijzigde aanvraag ingediend.  
 
Dit te realiseren geluidscherm ten zuiden van de Utrechtseweg is ‘scherm 1’ en niet het 
vervallen ‘scherm 4’ in het document ‘ontwerpen geluidschermen’. Op de overzichtskaart 
waar inspreker naar verwijst staat de 4 voor de kilometrering van de A28, dit verwijst niet 
naar een geluidscherm. Dit heeft voor verwarring gezorgd.  
 
Akoestisch onderzoek 
Voor nadere informatie over het geluidscherm dat geplaatst wordt ter hoogte van de 
Bisschopsweg, verwijs ik u naar het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve 
van het Wegaanpassingsbesluit. Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het 
Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 62, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 

1. Geluidscherm ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist 

Bij de geplande uitbreiding en verhoging van de snelheden op de A28 zouden aanvankelijk 
geluidsschermen geplaatst worden bij Zeist, ten zuiden van de kruising Utrechtseweg 
richting Rijnsweerd, parallel en aan de kant van de Bisschopsweg. Op de overzichts kaart 
(tcm318-332065) staat dit scherm '4' duidelijk aangegeven. Tot verbijstering van 
inspreker is in de toelichting 'ontwerpen geluidschermen (vs.09, 19-juli-2012; tcm318-
332067)' dit ontwerp vervallen. Inspreker maakt bezwaar tegen deze voorgenomen 
wijziging en de onduidelijke en verwarrende gang van zaken. Inspreker kan niet akkoord 
gaan met de te verwachten toename in geluidsoverlast en verzoekt dringend deze 
schermen alsnog aan te leggen. Zonder deze aanpassingen zal de geluidsdruk in de wijk 
rond Kroostweg-Noord en bij het bejaardentehuis aan Bisschopsweg, die nu al hoog is, 
zeer sterk toenemen. Inspreker verzoekt anders af te zien van de plannen.  
 

Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen alleen aanvragen voor 
geluidschermen die gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvragen die in maart 2011 zijn 
ingediend. 
 
Het geluidscherm dat u noemt, ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist, zal wel degelijk 
worden gerealiseerd. Omdat de vormgeving van dit geluidscherm niet is gewijzigd ten 
opzichte van de aanvraag die hiervoor is ingediend bij gemeente De Bilt in maart 2011, is 
hiervoor geen gewijzigde aanvraag ingediend.  
 
Dit te realiseren geluidscherm ten zuiden van de Utrechtseweg is ‘scherm 1’ en niet het 
vervallen ‘scherm 4’ in het document ‘ontwerpen geluidschermen’. Op de overzichtskaart 
waar inspreker naar verwijst staat de 4 voor de kilometrering van de A28, dit verwijst niet 
naar een geluidscherm. Dit heeft voor verwarring gezorgd.  
 
Akoestisch onderzoek 
Voor nadere informatie over het geluidscherm dat geplaatst wordt ter hoogte van de 
Bisschopsweg, verwijs ik u naar het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve 
van het Wegaanpassingsbesluit. Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het 
Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 63, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1. Geluidscherm en luchtkwaliteit in Schuilenburg 

Insprekers maken zich grote zorgen over de plannen voor de geluidsschermen langs de 
A28 in de wijk Schuilenburg. Temeer daar deze 11 meter hoge schermen in het Ontwerp- 
Wegaanpassingsbesluit onvoldoende worden geacht. Het geluid gaat nog toenemen is 
volgens inspreker berekend. 
Ook de luchtkwaliteit wordt slechter. Honderden bomen zijn reeds gekapt in de 
groenstrook langs de snelweg, en nu worden er nog een aantal verwijderd. De wet heeft 
toch bepaald dat bij verbreding van snelwegen voldoende maatregelen moeten worden 
genomen om een goede kwaliteit van leven te waarborgen voor omwonenden? 
Naar inzien van inspreker zijn alleen overkappende geluidschermen zoals op de A9 bij 
Amstelveen de oplossing voor een goede kwaliteit van wonen voor de honderden 
bewoners langs de A28. Insprekers begrijpen dat dit niet de goedkoopste oplossing is 
maar dat mag geen belemmering zijn als de andere maatregelen schadelijk en hinderlijk 
zijn voor deze bewoners. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 

en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 

constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 

geluidschermen te kunnen realiseren.  

 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden voor de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden aan de A28, worden 
gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn in gemeente Amersfoort, 
wordt samen met de gemeente een compensatieplan opgesteld.  
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 

 

Uw zienswijze is voor het overige niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde 

aanvragen. Uw zienswijze richt zich op de aanleg van de extra rijstroken op de A28 tussen 

Utrecht en Amersfoort, de geluidmaatregelen en de effecten daarvan op geluid en fijnstof. 

Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 

aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 

Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  

 

Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 

een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-

Wegaanpassingsbesluit, want u heeft in genoemde periode van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 

beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 215 in hoofdstuk 5 van deze Nota.  

Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 
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Zienswijze 64, ingediend door: 

 
Inwoner uit De Bilt 
 
Dit betreft een mondelinge zienswijze 
 
 

1. Hinder van nieuwe lantarenpalen langs de A28 

Inspreker heeft veel hinder van de A28. Er zijn dit jaar nieuwe lantarenpalen geplaatst 
langs de A28. Hierdoor is er nu 24 uur per dag verlichting op het veehouderij bedrijf. Dit 
verstoort de cyclus bij de dieren. De lantarenpalen zouden wellicht lager gemaakt kunnen 
worden of er zouden andere (minder felle) lampen in gedaan moeten worden. 
 
2. Overlast van ribbels langs sloot bij afslag De Bilt 

Inspreker heeft veel hinder van geluidsoverlast. Sinds dit jaar zijn langs de sloot bij de 
afslag naar De Bilt ribbels geplaatst om automobilisten erop te attenderen indien zij te 
dicht langs de kant van de sloot rijden. Naast de sloot ligt de trainings-accommodatie van 
het veehouderijbedrijf van participant. Op het moment dat inspreker haar jonge paarden 
traint en er een auto over deze ribbels rijdt, schrikken de paarden daar erg van, wat 
gevaarlijke situaties oplevert. 
 

Antwoord op de punten 1 en 2 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de lantarenpalen en de ribbels langs de sloot bij afslag De Bilt. 
Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 
aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp-)Wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding. Een ieder heeft van 18 
maart  tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop een zienswijze in te 
dienen.  
 
Ten aanzien van de door u naar voren gebrachte punten kunnen wij u het volgende 
zeggen. De nieuw geplaatste verlichting langs de weg, zal worden uitgeschakeld als het 
verkeersaanbod en weersomstandigheden dit toelaten. Dit betekent in praktijk dat de 
verlichting gedurende de nacht uitgeschakeld zal zijn, tenzij bijzondere omstandigheden 
anders vereisen. 
 
Langs de sloot bij de afslag naar De Bilt zijn geen ribbels aangebracht om te voorkomen 
dat automobilisten te dicht langs de kant rijden. Wat u mogelijk hoort, is wanneer 
automobilisten over de witte markering langs de rijbaan rijden. Dit is helaas niet te 
voorkomen.  
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten 

 
Zienswijze 65, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Zeist 
 
 

1. Geluidscherm ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist 

Bij de geplande uitbreiding en verhoging van de snelheden op de A28 zouden aanvankelijk 
geluidsschermen geplaatst worden bij Zeist, ten zuiden van de kruising Utrechtseweg 
richting Rijnsweerd, parallel en aan de kant van de Bisschopsweg. Op de overzichts kaart 
(tcm318-332065) staat dit scherm '4' duidelijk aangegeven. Tot verbijstering van 
inspreker is in de toelichting 'ontwerpen geluidschermen (vs.09, 19-juli-2012; tcm318-
332067)' dit ontwerp vervallen. Inspreker maakt bezwaar tegen deze voorgenomen 
wijziging en de onduidelijke en verwarrende gang van zaken. Inspreker kan niet akkoord 
gaan met de te verwachten toename in geluidsoverlast en verzoekt dringend deze 
schermen alsnog aan te leggen. Zonder deze aanpassingen zal de geluidsdruk in de wijk 
rond Kroostweg-Noord en bij het bejaardentehuis aan Bisschopsweg, die nu al hoog is, 
zeer sterk toenemen. Inspreker verzoekt anders af te zien van de plannen.  
 

Antwoord 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen alleen aanvragen voor 
geluidschermen die gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvragen die in maart 2011 zijn 
ingediend. 
 
Het geluidscherm dat u noemt, ter hoogte van de Bisschopsweg in Zeist, zal wel degelijk 
worden gerealiseerd. Omdat de vormgeving van dit geluidscherm niet is gewijzigd ten 
opzichte van de aanvraag die hiervoor is ingediend bij gemeente De Bilt in maart 2011, is 
hiervoor geen gewijzigde aanvraag ingediend.  
 
Dit te realiseren geluidscherm ten zuiden van de Utrechtseweg is ‘scherm 1’ en niet het 
vervallen ‘scherm 4’ in het document ‘ontwerpen geluidschermen’. Op de overzichtskaart 
waar inspreker naar verwijst staat de 4 voor de kilometrering van de A28, dit verwijst niet 
naar een geluidscherm. Dit heeft voor verwarring gezorgd.  
 
Akoestisch onderzoek 
Voor nadere informatie over het geluidscherm dat geplaatst wordt ter hoogte van de 
Bisschopsweg, verwijs ik u naar het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve 
van het Wegaanpassingsbesluit. Deze rapportage is als bijlage 7 bij de Toelichting van het 
Wegaanpassingsbesluit gevoegd.  
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Zienswijze 66, ingediend door:            

 
Inwoner uit Amersfoort 
 
Inspreker heeft ter ondersteuning van haar zienswijze een bijlage toegevoegd in de vorm 
van een handtekeningenlijst (d.d. april 2011) van wijkbewoners van Rustenburg. De nu 
bijgevoegde lijst (2012) is een exacte kopie van de handtekeningenlijst die bij de 
zienswijze is gevoegd tegen het OWAB (2011). Voor de behandeling van onderstaande 
zienswijze is kennis genomen van deze bijlage. 
 
1. Waar blijft de beantwoording op zienswijze uit 2011 tegen het OWAB? 

Inspreker geeft aan dat in april 2011 veel bewoners uit de wijk Rustenburg een zienswijze 
hebben ingediend tegen het OWAB A28. Omdat geluid voor deze wijk vanaf de bouw een 
gevoelig thema is, hebben de bewoners, waaronder inspreker, aan Rijkswaterstaat 
gevraagd de wijk apart te informeren. Dat heeft Rijkswaterstaat gedaan. Op de 
informatieavond is veel verteld over geluid, de procedure en de aanpak. Zo is onder 
andere verteld dat indieners van een zienswijze rond het eind van het jaar, nadat de 
minister een besluit had genomen, antwoord zouden krijgen op een ingediende zienswijze.  
 
Halverwege deze procedure is er bericht gekomen, dat nog even gewacht moest worden 
op antwoord, omdat RWS de geluidniveaus zou herberekenen als gevolg van een recent 
gedane uitspraak van de Raad van State.  
 
Inspreker wacht nog steeds op de beantwoording van deze zienswijze. Inspreker maakt 
bezwaar dat niet eerst de zienswijzen beantwoord zijn, voordat er sprake is van een 
gewijzigde WAB-aanvraag. 
 
Antwoord 

De Minister kan zich indenken dat het ingewikkeld is de Spoedwet-procedure geheel te 
doorgronden, het is een verwevenheid van besluiten. Volgens de Spoedwet moet de 
procedure voor het Wegaanpassingsbesluit (WAB), dat door de Minister van I&M wordt 
genomen, parallel lopen aan de procedure voor het verkrijgen van de benodigde 
‘uitvoeringsbesluiten’. Uitvoeringsbesluiten zijn vergunningen die nodig zijn van onder 
andere gemeente Amersfoort, om de maatregelen uit het WAB uit te kunnen voeren. Deze 
complexe regeling in de Spoedwet heeft tot gevolg dat aanvragen voor 
uitvoeringsbesluiten gelijktijdig met het OWAB zijn gepubliceerd (in maart/april 2011), en 
de door gemeenten verleende uitvoeringsbesluiten gelijktijdig met het WAB.  
 
Omdat tussen het OWAB (2011) en het WAB (2012) echter is gebleken dat er wijzigingen 
zijn ontstaan in de geluidschermen die relevant waren voor de aanvragen voor 
uitvoeringsbesluiten, zijn er tussentijds gewijzigde aanvragen ingediend. Hierop was 
opnieuw een zienswijzemogelijkheid van 1 augustus tot en met 11 september 2012. De 
gemeenten kunnen de aangevraagde uitvoeringsbesluiten verlenen nadat het 
Wegaanpassingsbesluit is gepubliceerd. Vervolgens start de beroepsperiode op zowel WAB 
als uitvoeringsbesluiten. 
 
Dat u nog geen antwoord heeft ontvangen op uw zienswijze tegen het OWAB (2011) komt 
doordat dit gekoppeld is aan de publicatie van het WAB (2012). Ten tijde van de 
aanvragen (augustus/september) was er nog geen WAB.  
 
2. Ontbreken van relevante geluidinformatie bij stukken uitvoeringsbesluiten 

Inspreker is verbaasd dat er een nieuwe procedure wordt opgestart, terwijl niemand een 
antwoord op zijn ingediende zienswijze tegen het OWAB heeft ontvangen. Bij navraag 
bleek dat de minister nog geen besluit heeft genomen. Gezien de gewijzigde aanvraag zijn 
de uitkomsten van berekeningen kennelijk al bekend. Dat zou dus betekenen, dat gewerkt 
wordt met uitkomsten van berekeningen die nog niet openbaar zijn gemaakt.  
 
Bij navraag werd inspreker verteld dat het hier niet om een inhoudelijke toets gaat, maar 
om een gewijzigde aanvraag ten behoeve van de uitvoeringsbesluiten, een technisch 
verhaal dus. Het gaat dus blijkbaar niet om een zienswijze tegen het OWAB, terwijl het 
daar allemaal mee te maken heeft.  
 
Inspreker geeft aan dat het nu alleen gaat om vormgeving van het bouwwerk, materiaal, 
hoogte, plaats (en bomenkamp). Het gaat dus om waar een scherm wel of niet komt en 
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hoe hoog. Dat heeft alles te maken met de uitkomsten van de herberekeningen, die tijdens 
de terinzagelegging niet bekend zijn, althans niet bij de stukken zaten.  
 
Uit de nu voorliggende gewijzigde WAB-aanvraag t.b.v. uitvoeringswerken A28 kan 
inspreker niet beoordelen of de hoogte van het geluidscherm voldoende is, noch of de 
lengte van het ZOAB voldoende is. Dit komt door het ontbreken van relevante 
geluidinformatie bij de ter inzage. Inspreker kan alleen vanuit logisch denkwerk 
concluderen dat meer geluidwerende maatregelen tot een lager geluidniveau zal leiden. 
Omdat inspreker niet weet tot welke mogelijke daling en tot waar, kan zij deze gewijzigde 
aanvraag ten behoeve van de uitvoeringsmaatregelen onvoldoende beoordelen. 
 
Vormgeving en uitkomsten geluidberekening zijn niet te scheiden. Het één is nodig voor 
het ander (hoogte van een scherm in samenhang tot andere maatregelen). Relevante 
actuele geluidgegevens zijn de onderlegger van deze gewijzigde aanvraag. Inspreker stelt 
dat deze informatie haar en vele anderen onthouden wordt. Onterecht maakten de 
uitkomsten van deze herberekening geen onderdeel uit van de onderliggende stukken, 
terwijl de uitkomsten ervan de reden is om tot een gewijzigde aanvraag te komen. 
 
Inspreker moet op een antwoord op haar zienswijze wachten tot de minister een breed 
besluit heeft genomen. Met deze procedure wordt daardoor naar inzien van inspreker 
onterecht een voorschot genomen op de toekomst. Inspreker maakt bezwaar tegen het 
ontbreken van actuele geluidinformatie, informatie die er kennelijk wel is c.q. waar gebruik 
van gemaakt is voor deze procedure. 
 
Inspreker stelt dat ze waardering hadden voor het feit dat RWS speciaal voor de wijk nog 
een extra voorlichtingsavond wilde geven. Dat ademde echt een andere sfeer. Nu worden 
de bewoners echt het bos in gestuurd.  
 
Het wordt op die manier voor bewoners die een wijk op de hoogte willen houden van zaken 
die “de wijk” aangaan onmogelijk om de wijk te informeren.  
 
Antwoord 

Onder punt 1 wordt beschreven dat de procedure voor uitvoeringsbesluiten parallel loopt 
aan de procedure voor het opstellen van het Wegaanpassingsbesluit.  
Zoals inspreker zelf aangeeft, betreffen de gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten 
niet de hoogte en locatie van de geluidschermen, maar de vormgeving en de constructie. 
De hoogte en afmetingen van een geluidscherm zijn uiteraard van invloed op de 
vormgeving en constructie, maar de gemeenten, die de uitvoeringsbesluiten verlenen, 
toetsen voor de verlening van een uitvoeringsbesluit alleen de vormgeving en de 
constructie en bepalen niet wat de locatie en hoogte wordt. Voor het bepalen van de 
locatie en hoogte van de geluidschermen is de Minister van I&M het Bevoegde Gezag, dit 
wordt daarom bepaald in het Wegaanpassingsbesluit. 
 
U geeft aan te willen beoordelen of de aangepaste hoogte van de geluidschermen 
voldoende is, en of de lengte van het tweelaags ZOAB voldoende is om de geluidbelasting 
op uw woning en de rest van de wijk te beperken. U heeft hiervoor gelegenheid op het 
moment dat het Wegaanpassingsbesluit wordt gepubliceerd. Bij het Wegaanpassingsbesluit 
is een uitgebreid akoestisch onderzoek gevoegd (bijlage 7), waarin de maatregelafweging 
voor de geluidschermen wordt beschreven.  
 
Rijkswaterstaat heeft geprobeerd de complexe procedure en wijzigingen in de vormgeving 
en constructie van de geluidschermen te verduidelijken bij de ter inzagelegging van de 
gewijzigde aanvragen, door hier een schriftelijke toelichting bij te voegen en door 
omwonenden hierover per brief te informeren.  
 
Om omwonenden tussentijds te informeren over wijzigingen in het akoestisch onderzoek 
bij het Wegaanpassingsbesluit zijn in september 2012 verschillende informatieavonden 
georganiseerd. In gemeente Amersfoort heeft een informatieavond plaatsgevonden op 11 
september 2012. U bent hierbij aanwezig geweest, en heeft hier uitgebreid over gesproken 
met de geluidspecialist. Informatie over geluidberekeningen wordt inspreker dus niet 
onthouden. 
 
3. Beroep moet tot aanpassing uitvoeringsbesluiten kunnen leiden 
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Inspreker vraagt zich af wat er straks nog mogelijk is als er een antwoord op de OWAB-
zienswijze komt. Welke gevolgen heeft dat voor deze procedure?  
 
Inspreker vindt dat zij straks door deze procedure niet benadeeld mogen worden. Als blijkt 
dat ten onrechte van deze (nieuwe) berekeningen en de daaruit voortvloeiende 
vormgeving (met name hoogte) is uitgegaan, mag dit geen belemmering zijn voor een 
mogelijke aanpassing van deze gewijzigde aanvraag. Deze procedure mag niet blokkerend 
werken voor een mogelijke beroepsprocedure van het OWAB. Anders gezegd; als de 
minister straks met een uitspraak op het OWAB komt en hiertegen beroep zal worden 
aangetekend, moet dit nog tot aanpassing van de uitvoeringsbesluiten kunnen leiden. 
 
Antwoord 

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het OWAB, of belanghebbenden 
die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend op 
het OWAB, hebben gelegenheid om bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State in beroep te gaan tegen het Wegaanpassingsbesluit. Als u van mening bent dat de 
geluidmaatregelen waartoe in het Wegaanpassingsbesluit besloten wordt onvoldoende zijn, 
dan kunt u gebruik maken van uw beroepsrecht. Als er naar aanleiding van beroepen zou 
worden besloten dat de hoogte van een geluidscherm gewijzigd moet worden, dan zal het 
ontwerp van het geluidscherm en het uitvoeringsbesluit (vergunning) voor de bouw van 
het betreffende geluidscherm hierop worden aangepast.  
 

4. Plaatsing van de geluidwal bij Rustenburg in de jaren 70 

De wijk Rustenburg zou in de tweede helft van de jaren 70 van de vorige eeuw 
afgeschermd worden tegen het geluid van de A28. De gemeente heeft hierin het initiatief 
genomen. Er was nog geen Wet geluidhinder. Om de kosten te dekken werd er bij de 
verkoop van de bouwpercelen een extra bedrag in rekening gebracht ten behoeve van een 
geluidwal ter afscherming van de geluidoverlast van de A28. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvraag uitvoeringsbesluit ‘geluidscherm Hogeweg en Oude Lageweg, 
Amersfoort’ betreft de gedeeltelijke vervanging van de genoemde geluidswal door een 
geluidscherm.  
 
5. Ter inzageperiode in de vakantie 

Inspreker vindt het vervelend en onzorgvuldig dat deze procedure royaal binnen de 
periode waarop Nederland Midden vakantie had, ter inzage is gelegd. 
 
Antwoord 

De gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten hebben ter inzage gelegen van 1 augustus 
tot en met 11 september 2012. Het is helaas niet altijd te voorkomen dat de ter 
inzageperiode gedeeltelijk in een vakantie valt. De zomervakantie Midden Nederland 
duurde tot 19 augustus voor het basisonderwijs, en tot en met 27 augustus voor het 
voortgezet onderwijs. U heeft dus ook na de vakantieperiode nog de gelegenheid gehad 
om de ter inzage gelegde stukken te bekijken en hierop te reageren.  
 
6. Informatieavond op de laatste dag van de terinzageperiode 

Een informatieavond organiseren op de laatste dag dat een zienswijze kan worden 
ingediend vindt inspreker onfatsoenlijk naar de burger en roept een negatief beeld op over 
de overheid. 
 
Antwoord 

De informatieavond is gehouden om omwonenden tussentijds te informeren over de 
wijzigingen tussen het OWAB en WAB, en met name om hen op een zo vroeg mogelijk 
moment inzicht te geven in de wijzigingen in geluidbelasting op hun woning.  
De effecten van de geluidmaatregelen maken, zoals beantwoord onder punt 1 en 2 van 
deze zienswijze, geen onderdeel uit van de gewijzigde aanvragen voor 
uitvoeringsbesluiten.  
De informatieavond is georganiseerd op het hiervoor eerst mogelijke moment, dat 
toevallig gelijk viel met de laatste dag van de ter inzageperiode voor de gewijzigde 
aanvragen uitvoeringsbesluiten. De volgende keer zal Rijkswaterstaat kijken of dit beter 
gepland kan worden.  
 
7. Ondoorzichtige procedure 
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Inspreker maakt bezwaar tegen een ondoorzichtige procedure, ook omdat niet duidelijk 
wordt wat het nut straks is om in beroep te gaan tegen het besluit van de minister eind 
van het jaar. Wat ligt er dan al vast en wat niet en hoe verhoudt het een en ander zich tot 
elkaar. (OWAB wegaanpassingsbesluit en WAB uitvoeringsbesluit)?  
 
Het zou dus zo maar kunnen dat vaststelling van een hogere grenswaarde voor de woning 
van inspreker straks niet meer aan de orde is, waardoor de bezwaren in haar OWAB-
zienswijze zouden komen te vervallen (op zich natuurlijk mooi!). Dat lijkt zelfs te gaan 
gebeuren. Inspreker vindt het jammer dat gegevens ontbreken. 
Inspreker kan uiteraard alleen maar formeel reageren vanuit de onderliggende stukken, en 
maakt bezwaar tegen de gevolgde procedure, de volgorde waarin, en het ontbreken van 
inzicht wat het effect ervan is. 
 
Inspreker vindt deze procedure te prematuur, te onzorgvuldig en onnavolgbaar en het 
mag geen belemmering betekenen voor een zinvolle beroepsmogelijkheid in het kader van 
het OWAB. Dat wil zeggen dat een mogelijke aanpassing op onderhavige aanvraag een 
logische mogelijkheid blijft. 
 
Inspreker werpt zich nu maar even op als woordvoerder voor de wijk, omdat ze de 
handtekeningenlijsten in de OWAB-termijn aan de minister (Rijkswaterstaat) toegestuurd 
heeft. Ze voegt deze hier nog maar eens extra bij. 
 
Antwoord 

Wij zien dat u veel activiteiten ontplooit voor of namens de wijkbewoners Rustenburg naar 
aanleiding van de werkzaamheden die plaatsvinden aan de A28. Uw inzet voor de wijk 
Rustenburg uit u door het nogmaals meesturen van de “oude” handtekeninglijst tegen het 
OWAB uit 2011. Wij tekenen hierbij aan dat ons niet duidelijk is of de mensen 
geïnformeerd zijn over het hergebruik van hun handtekening en geven u in overweging dit 
aan te geven richting hen. 
 
Voor het overige wordt verwezen naar de beantwoording onder de punten 1 tot en met 3. 
 
8. Procedure voor gewijzigde aanvragen opnieuw voeren na besluit Minister 

Inspreker vindt dat deze procedure (gewijzigde uitvoeringsmaatregelen) opnieuw gevoerd 
dient te worden na het besluit van de minister als duidelijk is waarop deze gewijzigde 
aanvraag en de daarmee verbandhoudende uitvoerende maatregelen (o.a. vormgeving, 
hoogte geluidscherm en lengte ZOAB) zijn gebaseerd. 
 
Antwoord 

Bij de beantwoording onder punt 1 wordt toegelicht dat de procedure voor 
uitvoeringsbesluiten conform de Spoedwet wegverbreding parallel loopt aan het opstellen 
van het Wegaanpassingsbesluit. De procedure voor uitvoeringsbesluiten kan dus niet 
opnieuw gevoerd worden nadat het Wegaanpassingsbesluit is vastgesteld.  
 
9. Blij met verlenging tweelaags ZOAB 

Niet onvermeld mag blijven dat inspreker natuurlijk blij is met een deels hoger scherm en 
verlengd stuk ZOAB.  
 
Antwoord 

Bedankt voor deze positieve opmerking. 
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Gewijzigde aanvragen uitvoeringsbesluiten  

 

Zienswijze, buiten termijn, ingediend door: 

 
 
Inwoner uit Amersfoort 
 
 

1  Geen geluidscherm maar overkapping bij Schuilenburg 

Het geluidsscherm dient niet te worden geplaatst maar er dient een overkapping te komen 
om het geluid en fijn stof tegen te houden in plaats van te vermeerderen. Inspreker geeft 
aan dat de miljoenen, die zijn bestemd voor het geluidsscherm, dienen te worden besteed 
aan een luifel, waaruit later een overkapping kan worden gebouwd. Plaats de luifel op de 
plaats van de vroegere vangrail. Inspreker verwijst naar de Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse d.d. 11 juni 2012, uitgave Stichting A28 Duurzaam. 
 

2 Bomen laten staan bij Schuilenburg  

Inspreker geeft aan dat naar zijn mening de bomen moeten blijven staan. Inspreker geeft 
ook aan dat de strook grond, waar het scherm zou komen te staan weer eigendom van 
Amersfoort dient te worden, met bestemming groenstrook in plaats van bestemming 
autoweg. 
 
Antwoord op punt 1 en 2 

De gewijzigde aanvragen voor uitvoeringsbesluiten waarop een ieder van 1 augustus tot 
en met 11 september 2012 een zienswijze kon indienen, betreffen de vormgeving en 
constructie van de te plaatsen geluidschermen, en de kap van bomen om de 
geluidschermen te kunnen realiseren.  
 
Uw zienswijze is niet voorzien van concrete bezwaren tegen de gewijzigde aanvragen. Uw 
zienswijze richt zich op de wegverbreding, geluidmaatregelen uw wens tot overkapping. 
Anders gezegd, de door u genoemde bezwaren hebben geen betrekking op de gewijzigde 
aanvragen voor uitvoeringsbesluiten, maar op het (Ontwerp)-Wegaanpassingsbesluit A28 
Utrecht – Amersfoort, waarin besloten wordt tot de wegverbreding.  
 
Een ieder heeft van 18 maart tot en met 28 april 2011 de gelegenheid gehad om hierop 
een zienswijze in te dienen. U heeft eerder inhoudelijk gereageerd op het Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit want u heeft in voornoemde periode van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om een zienswijze in te dienen. Ik verwijs u daarom graag naar de 
beantwoording van uw zienswijze op het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit. Dat is 

zienswijze nummer 118 in hoofdstuk 5 van van deze Nota. Deze zogeheten 
‘eensluidende zienswijze’ is in 2011 door meerdere mensen ingediend. 
 
Kap van bomen 
Helaas is bomenkap niet te voorkomen bij de uitvoering van de onderhouds- en 
verbredingswerkzaamheden van de A28. Alle bomen die gekapt zijn of worden ten 
behoeve van de onderhouds- en verbredingswerkzaamheden in gemeente Amersfoort, 
worden gecompenseerd. Voor de compensatie van bomen die gekapt zijn wordt samen 
met de gemeente een compensatieplan opgesteld. 
 
Rijkswaterstaat onderkent dat de Groengordel een belangrijk onderdeel is van de 
leefomgeving van de bewoners van de Schuilenburgflats. Ze realiseert zich dat het effect 
van werkzaamheden en de bouw van het geluidscherm in de groenzone bij Schuilenburg 
ingrijpend is. Daarom is in samenspraak met de gemeente Amersfoort en de bewoners van 
de aangrenzende wijk een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de zone ná de bouw 
van het geluidscherm. Het plan is inmiddels klaar, er zijn twee bewonersbijeenkomsten 
geweest en er is een participatiegroep geweest die heeft meegedacht over het ontwerp. 
Het definitief ontwerp is door het college van B&W van Amersfoort goedgekeurd. De 
werkzaamheden ter uitvoering van de groene revitalisering worden ter hand genomen 
nadat de aanleg van het geluidscherm is voltooid. De nieuwe situatie is aangegeven op de 
kaart “Herinrichting Groenzone Schuilenburg”, zie hiervoor bijlage 2. 
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8. Bijlagen 

 
 

 
In dit hoofdstuk zijn de bijlagen aangegeven die onderdeel uitmaken van de Nota van 
Antwoord. 
 
Bijlage 1:  
Rapport “Belangenafweging gedeeltelijke afsluiting afrit Hoevelaken”, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Utrecht, d.d. oktober 2012 
 

(Separaat) 
 
 
Bijlage 2:  

Kaart herinrichting Groenzone Schuilenburg Amersfoort 
 
(Separaat) 
 
 
De documenten staan op de website van het Centrum Publieksparticipatie, 
www.centrumpp.nl 
 


