
Verslag van een bespreking met wethouder Horst  

Datum:  2 oktober 2012  

Aanwezig:  G.Horst, E. v Garderen (gemeente Nijkerk) 

  R. Wesselingh, J. Lobeek 

1 Stand van zaken 
De stand van zaken wordt doorgelopen. Allereerst wordt nagegaan hoe het met de 
tijdens de vorige bespreking (van 31/8) aangekondigde zaken is gelopen: 
- De nota eisen en wensen van Nijkerk(excl. geluid) is uitgekomen. De behandeling in 

de Mening Grondgebied is uitgesteld tot 11/10. SHBL heeft  een reactie gegeven op 
de nota en deze ook toegestuurd aan de fractievoorzitters. Nijkerk zal daarop pas 
reageren na de behandeling van 11/10. Rob geeft aan dat dat de info over geluid- die 
ondanks de aankondiging dat er een separate nota over uitkomt- ( omdat RWS zijn 
definitieve onderzoek geluid nog niet gereed heeft) -met name de totale kosten van 
een 50 dB beschermingsniveau, zo algemeen zijn dat “we” er niets mee kunnen. Het 
komt over als een suggestie “vergeet het maar”. Esther stelt dat het niet zo is 
bedoeld: het is gewoon de info van het voorlopig onderzoek en die is gemeld. 

- Het definitieve geluidsonderzoek van RWS zou 1/10 gereed zijn. Esther geeft aan dat 
dit vertraagd is. Thans wordt eind november verwacht als gereeddatum. 

- De contourenkaart aansluiting Hoevelaken is nog niet gereed. Er wordt gewerkt aan 
een totaalkaart Eisen en een totaalkaart Wensen. Die eerste kaart is gereed, van de 
tweede is een eerste concept beschikbaar. Die is niet beschikbaar voor SHBL. 

- A28 WAB: Op de bespreking van 19/9 van RWS en Regio over de al of niet afsluiting 
van de afrit A1 vanuit Amsterdam is geen overeenstemming bereikt, er komt een 
nieuwe bespreking in november. RWS wil nog steeds doorzetten. Deze info is 
vertrouwelijk. SHBL kan wel melden dat een besluit hierover pas in november zal 
vallen. Bij doorzetten overweegt SHBL bezwaar aan te tekenen bij RvS. Dat is niet 
mogelijk voor lagere overheden volgens de WAB richtlijnen.  Verzoek SHBL voor een 
bijdrage van Nijkerk voor het inwinnen van juridisch advies kan niet worden 
gehonoreerd. 
 

2 Milieu/ geluid en Gelderland 
De MIE commissie van de Gelderse Staten komt op 31/10 (v.a. 14.00) op bezoek op 
uitnodiging van SHBL. Doel van de uitodiging is om via de MIE Cie Gelderland alsnog te 
bewegen tot subsidiering van milieumatregelen voor “Hoevelaken”. Wethouder Horst 
wordt door SHBL uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en een korte introductie te 
houden. Dit verzoek wordt aanvaardt. (NB nader overleg gewenst welke ambtenaren 
daarbij ev. aanwezig zouden moeten zijn). SHBL wil de Cie. met een bus het 
projectgebied laten zien. Er wordt even kort gesproken over de dekking van kosten van 
de bus. De gemeente kan daarin niet bijspringen stelt zij. Esther suggereert te fietsen. 
SHBL zal met sponsoren overleggen. 



Tijdens deze bespreking blijkt dat GS van Gelderland nu wel een voorstel aan Prov. Staten 
heeft gedaan om E 6.5 mio uit te trekken voor de aansluiting Hoevelaken. Dit wordt 
beslist tijdens de begrotingsbehandeling van Gelderland in november. 
SHBL had verder aan de orde gesteld dat er volgens haar wel degelijk sprake kon zijn van 
een toename van het geluid bij Hoevelaken met > 5dB sinds 1986. Rijkswegdelen waar 
dat het geval is zijn in SWUNG genoemd, echter de A1 bij Hoevelaken komt niet voor in 
de lijst (en komt derhalve niet voor extra maatregelen, waarvoor een budget is 
vrijgemaakt op rijksniveau), in aanmerking. Indien SHBL gelijk heeft met haar schatting is 
de lijst dus niet correct (niet verwonderlijk gezien het enorme aantal correcties op GPPs 
die al kort na het uitkomen van de wet  nodig bleken!). Dan zal die lijst moeten worden 
aangepast. Esther had over dit onderwerp een bespreking met de geluidsdeskundigen 
van RWS, Nijkerk en Amersfoort aangekondigd, daar is ruim een maand later nog geen 
afspraak over gemaakt. Esther zal rappelleren. 
 

3 Luchtverontreiniging 
Er was door SHBL gevraagd of er naast metingen ook berekeningen zijn gemaakt van de 
luchtverontreiniging, zodat kan worden geconstateerd of deze overeenstemmen. Dat is 
belangrijk omdat bij de reconstructie van het knooppunt alleen gerekend wordt en niet 
gemeten. De vraag is door SHBL al bij ambtenaar Westra neergelegd. Esther zal zorgen 
voor antwoord. Dit is gekomen in de vorm van een link naar een website. SHBL heeft nog 
niet geconstateerd wat dat oplevert, echter zij vindt het vreemd dat het ambtelijk 
apparaat niet zelf wil weten wat het antwoord is op deze (ons inziens) relevante vraag en 
daar blijk van wil geven. 
(Naschrift: Recent is gebleken dat op last van het ministerie in Amsterdam 
luchtverontreiniging wordt bepaald met een model dat uitgaat van een 
plattelandssituatie, waarover nu een interpellatie in de Tweede kamer komt, het is dus 
wel zaak de vinger aan de pols te houden!). 
 

4 Samenwerking 
 De heer Horst bevestigt de zinvolheid van de maandelijkse besprekingen. 
 
                                                                                      -------- 

 

 

 

 

 


