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Rob, Joyce, john,
 
Heb vandaag (pas) kunnen spreken met v Doorne over stand van zaken knooppunt vwb Nijkerk. Er is niet
al te veel nieuws:
- Het lijkt erop dat de "marktbenadering" zoals door RWS voorgesteld door gaat. dat is ook de wens van
Amersfoort, die daarover overleg heeft met RWS, oa over inspraak actiegroepen. Dat was ook
besproken door RWS (Petra) met de 3 gemeenten.
- Er is geen nieuwe begroting door RWS afgegeven voor het referentieontwerp. Wel is juist vandaag het
rapport over de VE binnen gekomen, hij had het nog niet gelezen, ik heb inzage gevraagd. Hij kon wel iets
zeggen op basis van de besprekingen die hij heeft bijgewoond: In principe drie soorten maatregelen:
    - de kaasschaafmethode over het hele knooppunt: kleine aanpassingen op verschillende plaatsen,
levert een bescheiden aantal mio's op.
    - Verlaging van de max snelheid (naar 100km/u), levert veel op, vanwege effecten op rijbaanbreedte,
geluidsschermen, boogstralen enz., maar is ter competentie van de minister
    - Verhoging van norm voor vertraging tijdens de spits (rijtijd spits/ rijtijd  buiten spits is nu 1,5 en zou
naar 1,6 of 1,7 of meer kunnen, ook weer afhankelijk besluit minister
- Werk aan op- en afrit Hoevelaken: Ook Nijkerk heeft geen nieuwe tekening gezien. Hij heeft wel een iets
andere informatie op wat de minister besloot over die op- en afritten, nl. Financiering niet uit het MIRT,
maar ev door de regio. Hierop gediscussiierd met hem:
    - Er is dan dus wel een betrouwbaar ontwerp nodig van die op- en afritten (zoals wij dat zien), zodat er
een begroting kan komen van wat het dan werkelijk kost, pas dan kan er gericht worden gelobbyed voor
financiering. RWS moet dus wel de uitwerking afronden, daarvoor moeten ze opdracht krijgen van de
Minister.
    - Indien minsiter/ RWS niet meewerkt valt te overwegen dat de drie gemeenten opdracht geven aan een
Ir bureau: dat is door de drie gemeenten al overwogen toen de grote overschrijding van het budget bekend
werd, maar er bleek weinig animo toen die gepolst werden. Mijn remedie: schakel een buitenlands bureau
in. Dit moet m.i. morgen aan de orde komen bij Wethouder Buitelaar
 
- A28: RWS wil met de drie gemeenten overleggen over de ingebrachte zienswijzen op 15/6
- Lambooy: heeft laatste werkdag op 13/6
 
Mvrgr
 
Jan Lobeek
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