
Subject: FW: SHB&L Punten besproken met Petra dd 22/11
From: "Rob Wesselingh" <rob.wesselingh@planet.nl>
Date: 10/12/2011 14:29
To: "'Jan lobeek'" <jlobeek@xs4all.nl>, "'Joyce Ramsbotham'" <ramsbotham@planet.nl>

Dag Jan en Joyce,
 
Referte eerdere vragen aan Petra (zie onderstaande wisselingen). Gisteren met Ronald Schoofs (RS) gesproken.
Petra is volgens hem te druk om de vragen op dit moment te beantwoorden, vandaar zijn actie.
 
Hier de punten zoals ik die heb opgetekend:
 
BOK 1
Participanten Prov. Utrecht/Gem A’foort/Ministerie I&M (RWS)
Taakstelling: Werken de opzet voor Marktbenadering voor Knoppunt Hoevelaken uit. Begin volgend jaar moeten daar
de resultaten van beschikbaar komen. Dat wordt dus in feite de taakstelling voor BOK 2.
 
Gedachte achteraf: Wij moeten nog vragen in hoeverre de verslagen/eindverslag van BOK 1 openbaar zijn/is. En of
daar nog inspraak op mogelijk is. Volg ik nog op.
 
BOK 2
Verwachting dat dit omstreeks zomer 2012 zal opstarten.
Participanten: Daar zullen alle partijen die een financiële bijdrage leveren aan de realisatie als deelnemer betrokken
worden. Genoemd zijn ondermeer Prov. Utrecht en Gelderland, Gemeentes Amersfoort, Leusden en Nijkerk en een
Waterschap (welke weet ik niet, maar vermoedelijk de partij die betrokken is bij de Heiligenbergerbeek). En ministerie
I&M (RWS) natuurlijk. Ik neem aan bestuurlijke partijen, want als wij als Stichting aan bijdrage toezeggen wordt het
mogelijk interessant om te zien wat zij daar mee aan moeten!
Taakstelling: Vastleggen afspraken/wensen/eisen/wegingsfactoren/financiering etc. Dus in feite de uitwerking van het
volledige traject voor de marktpartijen.
 
MER
Moet weer worden opgesteld op basis van de uitgewerkte voorstellen door de marktpartijen die een voorstel indienen.
Ik neem aan dat er een publicatie plicht zal zijn en inspraak mogelijkheden voor aanpassingen in MER Fase 2. Wat er
van de oorspronkelijke MER en MER Fase 2 informatie wordt gebruikt kon RS mij niet vertellen.
 
Inspraak
Daar blijft men vaag over. Het blijft bij “consulteren” van de bewonersgroepen en belangen verenigingen.
 
Ten aanzien van SHB&L wordt nog intern overlegd of en hoe het huidige bilaterale overleg zal/kan worden voortgezet.
Daarover krijgen wij nog informatie. Over vervolgafspraak met SHB&L dat in laatste bespreking is vastgesteld is niet
gesproken. Volg ik nog op.
 
MMA
Daarover zijn er dus geen feitelijke richtlijnen. Wel dat het gemaakt dient te worden. Volgens Schoof is het MMA het
“reëel te verkiezen” alternatief dat binnen de wettelijke kaders zo veel mogelijk milieu wensen dekt binnen het
beschikbare budget.
 
Mijn vraag in hoeverre er iets met het MMA gedaan wordt als er zo wie zo onvoldoende geld voor het project
beschikbaar is kon hij niet beantwoorden, behalve dat er niet meer geld voor beschikbaar komt.
 
Verkeersprognoses
Word hard aan gewerkt. RS verwacht cijfermateriaal voor Knooppunt Hoevelaken omstreeks 02/2012.
 
Aanwending overschot A28 verbreding voor Knp H’laken (amendement Hr Slob/CH)
De amendementen zijn al in de kamer behandeld. Volgens RS is er geen extra geld toegewezen aan Knooppunt
Hoevelaken. Kunnen wij terugvinden in de kamerstukken. Zal ik nog nalopen of er iets van te vinden is.
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Verhoging max snelheid Snelwegen naar 130 km/uur
De plannen om de snelheid te verhogen zullen mogelijk ook weer een terugslag hebben op de plannen voor Knp
H’laken!
 
Dat waren de punten die ik heb opgetekend.
 
Groeten,
 
Rob
 
 

Van: Rob Wesselingh [mailto:rob.wesselingh@planet.nl]
Verzonden: maandag 5 december 2011 11:39
Aan: 'Konijnenburg, Petra van (RDU)'
CC: 'Jan lobeek'
Onderwerp: RE: SHB&L Punten besproken met Petra dd 22/11
 
Dag Petra,
 
De samenvatting van de bespreking met de bewonersgroepen heb ik inmiddels ontvangen, maar nog geen verdere
reactie op onderstaande vragen.
 
Nog een vraag. Is BOK1 al afgerond? Wie zijn daarin de participanten, wat is/was de specifieke opdracht en is er al
een verslag beschikbaar?
 
Hoor graag,
 
Rob
 

Van: Rob Wesselingh [mailto:rob.wesselingh@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 22 november 2011 13:04
Aan: 'Konijnenburg, Petra van (RDU)'
CC: 'Jan lobeek'
Onderwerp: SHB&L Punten besproken met Petra dd 22/11
 
Hooi Petra,
 
Hieronder de punten die wij vandaag besproken hebben:
 
Samenvatting bespreking bewonersgroepen 26/10 en overheads kopie
Petra hoopt dit voor vrijdag a.s. af te ronden.
 
BOK2
Er is ambtelijk overleg waarin Nijkerk en Prov. Gelderland betrokken zijn. Vandaag is er nog een bespreking!
 
Bestuurlijk is dat voor Reconstructie Knooppunt Hoevelaken nog niet vastgelegd en wordt daar nog over overlegd.
Voor SHB&L zeer belangrijk dat zowel Nijkerk als Prov Gelderland daar ook in betrokken worden. Want dat is wel een
van de condities voor Prov. Gelderland om bijdragen te leveren voor zowel bereikbaarheid als leefbaarheid aspecten.
 
Inspraak openingen voor SHB&L BOK2
Meer dan consultatie van bewonersgroepen lijkt er op dit moment niet in te zitten! Men is daar zeer terughoudend in. Ik
vraag mij af of dat procedureel mogelijk is nu er van de gebruikelijke procedure via de Starnotitie tijdens het proces
wordt afgeweken. Daarin zijn er diverse inspraak momenten.
 
MMA Proces informatie:
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Petra nogmaals gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de wettelijke verplichtingen en de omschrijving wat het
MMA precies inhoudt. En wat RWS er uiteindelijk mee moet doen. Wordt opgevolgd.
 
Verkeerscijfers/prognoses:
Volgens Petra is er nog niets beschikbaar, maar zij zal daar nog achterheen gaan.
 
Rob

FW:	SHB&L	Punten	besproken	met	Petra	dd	22/11 	

3	of	3 16/01/2012	22:24


