
Samenvatting telefoon gesprek Esther van Garderen – Jan Lobeek  8 december 2011  
  
Ik heb nu (eindelijk- ze was ziek) met Esther v Garderen kunnen spreken en heb de opmerkingen van 
Joyce, op mijn verslag, ook gemeld bij haar. Er komt wat duidelijkheid omtrent vragen die we hadden: 
  
- BOK1: Is inderdaad alleen een intentieverklaring tot samenwerking zonder dat er inhoudelijk maar 
iets gezegd wordt over wat en hoe, alleen procesmatige zaken. Tot verrassing van Nijkerk wordt dit 
alleen getekend door Afrt, prov Utrecht, Lsd (?) en RWS en Ministerie, maar niet door prov 
Gelderland en Nijkerk. Is in feite afgerond. 
- BOK 2: Hierover is overleg afgelopen dinsdag gestart. Hierin zit Gelderland en Nijkerk wel en ook 
het waterschap. Het overleg is verdeeld over verschillende ambtelijke werkgroepen, nl> 
    - Een coordinerende voorbereidingsgroep (waarin Esther), voorgezeten door een door RWS 
ingehuurd persoon: Rudolf Rijken. 
    - Drie themagroepen, nl> 
        - Inpassing en openbare ruimte 
        - Beoordelingskader 
        - Communicatie en participatie 
  
De regio heeft een extra werkgroep gemaakt ter bepaling van de regionale wensen en eisen. Daar 
wordt volgende week al een eerste lijst verwacht van de verschillende gemeenten en besproken, 
voorlopig nog ter inventarisatie en op een wat minder precies niveau van detail. Het gaat daarbij 
zowel om de bereikbaarheidsvragen als om leefbaarheid. 
  
In dat verband heb ik gevraagd of onze brief (van Joyce aan Horst ) niet de goede basis was voor het 
indienen van de lijst van Nijkerk. Naar haar mening was dat niet zo: vragen of het MMA, zelfs met de 
toevoeging "binnen budget", niet als eis kon worden gesteld werd door haar categorisch afgewezen; 
het zou het overleg over de eisen en wensen blokkeren. (niet boos worden Joyce, ik geef alleen haar 
mening weer en daar was ook na discussie, weinig aan te veranderen. Ze wilde echterwel dat wij dat 
wisten vanwege transparantie). 
Ik heb verder gevraagd wat men zou doen met ons voorstel om Hoevelaken op hetzelfde 
geluidsniveau te brengen als Vathorst en heb daarbij gewezen op het feit dat Horst (onjuist) aannam 
dat RWS al wetteljk gebonden was aan die eis. Zij stelde dat ze hierover een officiele vraag aan RWS 
had gesteld, mede naar aanleiding van het besprokene in de gemeenteraad (vraag Jan Duinhouwer), 
omdat het - volgens haar, na navraag bij een deskundige- wel beter moest zijn dan het bestaande 
niveau ev. + 1,5 dB. (ik vraag me af of dat klopt maar zal die vraag morgen stellen op de dag van de 
Stichting Geluidshinder). 
  
Daarnaast heb ik haar bijgepraat over ons gesprek van 6/10 met RWS over de aansluiting Hlk. Ze 
komt kennelijk nog weerstand tegen bij RWS, tegen het behoud van de aansluiting, in haar overleg mt 
RWS. Dat bleek ook weer in het laatste overleg mbt de A28 waar RWS nog steeds praat over het 
opheffen van de afrit A1 vanuit A'dam. De gemeenten hebben dit opnieuw afgewezen vlgs haar, maar 
het is nog steeds een thema. 
  
Vwb de afrit A1 in het knooppuntproject waarschuwt zij tegen de begrotingsmethodiek van RWS. 
Daarbij wordt de meest waarschijnlijke kostenpost nog flink opgehoogd met een risicopost, die de 
som is van alle mogelijke risicos die zich kunnen voordoen, dus een statistische variatie op de 
kostprijs (die methodiek is mij bekend en die hoort in de bedragen die RWS noemt te zijn inbegrepen, 
ik had daar juist vragen over gesteld). 
Ook zou Prov. gelderland meer verdeeld zijn over de bijdrage van de provincie dan wij aannemen, 
alleen Conny Biesen is wel voor, zei het dat de genoemde bijdrage niet alleen bestemd is voor de 
aansluiting. 
Om deze redenen zou het voor ons riskant zijn er op te gokken dat de regionale financiering  van de 
aansluiting volledig rondkomt en het was vlgs haar veiliger om de aansluiting prominent op plaats 1 
van de wensenlijst te zetten, zodat ie als eerste "meegaat" (ikzelf vindt dat veel te riskant, maar ben 
daar niet meteen over in discussie gegaan, we moeten echter wel de strategie afstemmen met Nijkerk 
en Afrt.) 
  
Ik heb tenslotte gesteld dat : 



-als onze brief (van Joyce) niet een duideljke basis was om onze doelen door Nijkerk te laten 
"meenemen" dat wij dan een kortere lijst zouden willen indienen. Dat kan, zij zal er dan naar kijken 
maar belooft niet dat zij die (al of niet gedeeltelijk) zonder meer  in het ambtelijk overleg zal 
inbrengen. Als dat niet gebeurt hebben wij nog een mogelijkheid om die bij het overleg van RWS met 
de belangengroepen alsnog in te brengen (waar het natuurlijk wel wat minder gewicht heeft). 
  
Ik stel voor dat we de komende dagen van gedachte wisselen over een ingekort en hanteerbare 
wensenlijst, zodat zoveel mogelijk van onze ideeen "meegaat" in het overleg van Nijkerk. 
  
Met vriendelijke groet, hoop dat dit de vacantie niet tevel verstoort, 
  
Jan Lobeek 
 


