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1 Doel van het gesprek is afstemming met gem. Amersfoort en wederzijdse informatie 
uitwisseling. Het gesprek verloopt in goede sfeer. 
 
2 SHBL geeft een samenvatting van de gesprekken met RWS na 5/4, de laatste bespreking, 
waar P. Richter bij was. De problemen die RWS had met de ruime verspreiding van de 
opmerkingen op de notulen, door SHBL en de communicatie gesprekken worden beschreven. 
 
3 Amersfoort geeft aan dat er op 31/5 een bespreking met RWS is geweest in het kader van 
het MIRT (met de plv DG). Daar is de marktbenadering in vroeg stadium afgesproken. Er 
komt nog een bestuurlijk akkoord over het opstellen van eisen en wensen en 
beoordelingscriteria. Amersfoort heeft als eerste wens het behoud van de aansluiting 
Hoevelaken. Daarnaast heeft zij wensen betreffende inpassing, vnl fietsbruggen enz. De 
verdiepte ligging wordt onhaalbaar geacht. 
 
4 SHBL geeft aan dat zij bij RWS sterk aandringt op het afmaken van het SHBL ontwerp, 
zodat er een duidelijke begroting van de werkelijke kosten kan komen, die volgens SHBL niet 
meer dan 30- 35 mio zouden moeten zijn. RWS beroept zich op “Vathorst Convenant” ten 
aanzien van afsluiting van A1 Hoevelaken aansluiting en Amersfoort denkt niet dat er 
daartegen reëel bezwaar kan worden ingebracht.  
 
Maar RWS staat wel open voor oplossing als de financiering van de aansluiting uit regionale 
fondsen kan komen (stelt Amersfoort). Dan is het dus belangrijk dat bekend wordt hoeveel er 
bij elkaar gebracht moet worden. Dat moet dan komen van de provincies Utrecht (die al 10 
mio toezegde), Gelderland, Amersfoort, Nijkerk, Leusden en VERDER. Ook RWS zou 
moeten bijdragen. Nijkerk en SHBL zouden moeten lobbyen bij de provincie Gelderland. De 
gemeenten bij VERDER. 
 
5 SHBL pleit ervoor dat zij ook inzage krijgt en commentaar kan geven op het programma 
van eisen en wensen. Daarover is Amersfoort terughoudend en stelt dat dat allemaal nog 
bepaald moet worden. SHBL licht toe wat er in de eisen en wensen moet worden vastgelegd 
om een realistisch voorstel van de aannemers te kunnen verwachten (bv concessies op 
ontwerpnormen, die dan nodig zijn). 
 
6 A28 OWAB. Er is op 15/6 overleg met RWS over de door de gemeenten ingebrachte 
zienswijzen. Op initiatief van de provincie Utrecht. Amersfoort zal bij zijn zienswijze blijven. 
Het lijkt erop dat men verwacht dat SHBL in beroep zal gaan als RWS bij zijn voornemen tot 
afsluiting blijft. 
 
7 Station Hoevelaken. De actiegroep Stoutenburg is in beroep gegaan bij de RvSt. 
 
8 Amersfoort is bezig met een onderzoek naar de aansluiting van de Outputweg op de 
Energieweg en overweegt dit dus serieus. 
 



9 Referentieontwerp RWS. Dit doorsnijdt het terrein van Jonker. SHBL had contact met 
Jonker, die stelde nooit een overeenkomst of contact met RWS te hebben gehad daarover. P 
Richter denkt dat er destijds een voorwaardelijke terreinoverdracht is geweest aan Jonker. Hij 
zal dit nagaan. ---------- 


