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Rob, Joyce, John,
 
Met P. Richter de stand van zaken doorgenomen:
- De kopiebrief van SHBL aan de Minsiter is ontvangen en gelezen.
- Volgens Richter is "de marktbenadering" nu wel vrijwel zeker, de Minister is in ieder geval positief.
- Amersfoort gaat samen met RWS naar maastricht voor aanhoren van de ervaringen daar. Men kent al
de aanpak van Maastricht (PvE en Ambitiedocument). Richter erkent ook dat Hoevelaken heel wat
simpeler is dan Maastricht. Datis in zekere mate ook een nadeel want Maastricht had een projectbureau
dat het project aanstuurde (vz Hoofd Grondzaken Maastricht), met veel lokale macht. dat zal bij
Hoevelaken ws niet lukken.
- Amersfoort heeft ook gesproken met de DG Mo(bilteit). Het Mnisterie trekt de aanpak van de
marktbenadering naar zich toe. Men denkt dit najaar die aanpak rond te hebben. Vlgs Richter zal dat dan
alleen op hoofdlijnen zijn.
- Het lijkt wel duidelijk dat er aanpassingen van het project komen vwb de ontwerpsnelheid en meer om de
kosten te beperken.
- Verder uitgelegd dat SHBL nu ervan uitgaat dat er een aanzienlijk deel van de kosten van aansluiting
Hoevelaken moet worden opgebracht door provincies, gemeenten en VERDER. Dat daarom doorwerken
van RWS aan uitwerking SHBL voorstel van veel belang is zodat er echte info komt over de kosten ervan.
Hij denkt dat de bereidheid van RWS om verder te investeren in ontwerp gering is, men zal het zien als
geldverkwisting, gezien de komende marktbenadering.
- Vlgs Richter is de bereidheid van gelderland om bij te dragen aan kosten van aansluiting Hoevelaken
gering. Er moet dus een lobby worden opgezet door SHBL om druk uit te oefenen. Afrt doet dit ook via
gedeputeerde Utrecht.
 
A28 gesprek Afrt/ Nijkerk met RWS was op 17/6. RWS startte de bespreking met het standpunt dat de
zuidelijke afrit nog steeds dicht moest. amersfoort ging niet akkoord en stelde dat de verkeerscijfers (van
Amersfoort) aangaven dat die noodzaak voor een 2 baans verbindingsboog pas ontstonden in 2020. Er
komt nu een vervolggesprek waar men zich over deze cijfers gaat buigen. Het lijkt erop dat RWS "mee"wil
gaan met diue gedachte maar dan is er nog het probleem dat de minister het ook moet begrijpen (in feite
het probleem waarom RWS 180 graden draait).
 
Mvrgr
 
 
Jan Lobeek 
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