
 

                      
Verslag van een bespreking: 

  SHBL met Milieufederatie Gelderland (GNMF) op 14 aug 2012 ten huize van vz SHBL 
 
  Aanwezig: 
  R. Wesselingh, J. Ramsbotham, H. Schipper, J. Lobeek (SHBL) 
  J. Reijnen (GNMF) 
 
 
  1 Opening en inleiding 

Vz heet dhr Reijnen welkom. Hij geeft een samenvatting van de doelstellingen van de stichting en 
verwijst verder naar de website. Hij geeft ook een korte samenvatting van de acties van de stichting, de 
bereikte resultaten en de stand van zaken. Deze is kort samengevat aldus: 
- De bereikbaarheidsdoelstelling (behoud van de aansluitingen op de A1) lijkt te worden gehaald, al is 

dat nog niet zeker 
- Vwb de milieudoelstelling (vooral geluid) ondervindt de stichting weinig medewerking van RWS en 

het Ministerie van I&M. Juist daarover wil de stichting de GNMF consulteren in deze bespreking. 
GNMF geeft een korte omschrijving van haar werkterrein en de verhouding met andere 
milieuorganisaties.  Zo werkt zij oa samen met Milieudefensie en Geldersch Landschap. 
 
2 Milieudoelstelling/ geluid 
SHBL geeft aan moeite te hebben met het feit dat de Memorie van Toelichting van de nieuwe wet 
geluidhinder (Swung) zeer positief is over het geleidelijk terugbrengen van geluidsniveaus tot de 
voorkeurswaarde van 50 dB, terwijl de werkelijkheid in het project knooppunt Hoevelaken daar haaks 
opstaat. Er gaat vlgs RWS alleen aan de minimum eis van de wet worden voldaan. Als betere waarden 
moeten worden bereikt moet de regio die financieren (of moet dat uit honorering van wensen komen 
bij de komende aanbesteding, indien er financiële ruimte overblijft boven het basispakket) . Daarom  
streeft de SHBL naar een vroegtijdige juridische uitspraak over de discrepantie tussen de tekst van de 
MvT en de ondervonden praktijk. 
GNMF herkent deze problematiek, maar denkt dat daar- in de huidige situatie-  weinig aan te doen is. De 
Hoge Raad kan alleen uitspraken doen in privaatrechtelijke geschillen. De RvSt doet pas uitspraken 
nadat een beroep is ingediend tegen een vastgesteld TB. Mbt een eventueel beroep op de ombudsman 
heeft de GNMF geen mening/ ervaring. 
DE SHBL geeft ook aan dat het erop lijkt dat provincie Gld terughoudender is geworden over een 
milieubijdrage dan aanvankelijk. Zij vraagt zich af wat daar aan te doen is. 
GNMF geeft aan dat zij duidelijk merkt dat de provincie vooral investeert in economische versterking. De 
aansluiting zal als zodanig worden gezien, geluid niet. Als zij al zou willen investeren in een geluidsdoel, 
dan zou duidelijk moeten zijn dat dat een provinciaal en uniek belang is. Er moet een unique selling 
point zijn. SHBL meent dat bescherming van het groene gebied Hoevelakense Bos (in beheer bij het 
Geldersch Landschap met > 100.000 recreanten/bezoekers per jaar) zo’n provinciaal belang is. 
GNMF geeft aan dat er enkele positieve ervaringen bekend zijn, bv. 
- Bij de A50 financierde de gemeente een stukje mee 
- Bij de A15 bedong de provincie dat RWS een substantiële verlaging van de standaard RWS- kosten 

accepteerde (uit de BLD), die ter beschikking kwam van de uitvoering. SHBL vroeg een kopie van de 
overeenkomst daarover (inmiddels ontvangen). 

 
3 Discussie 
In de discussie over andere mogelijkheden wordt aangegeven dat benadering van de statenleden vn 
belang is. Ook wordt nog besproken om ev. Geluidsvoorzieningen in gemeentelijk beheer uit te voeren 
omdat dit goedkoper kan zijn (want dan vervallen de RWS overhead en die van de hoofdaannemer). Dit 
zou dan in een bestuursovereenkomst moeten worden opgenomen. 



Het gesprek wordt verder door beide partijen positief ervaren en men besluit elkaar geïnformeerd te 
houden. SHBL zal daartoe de nieuwsbrieven direct aan dhr. Reijnen toesturen (ipv aan het algemene 
adres van GNMF). 
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