
 

 

Verslag Overleg SHB&L/Gemeente Nijkerk 
 
Datum  : 15 juni 2016 
Aanvang : 11.30 – 12.30 uur  
Plaats  : Nijkerk 
  
 
Aanwezig: 
Gemeente Nijkerk: Wim van Veelen, Thijs Meijer, Hans Dobbenberg 
 
SHB&L:  Rob Wesselingh, Joyce Ramsbotham 
 
 
Verslag: 
 
 

1. Opening   
SHB&L heeft vooraf een agenda toegestuurd, deze wordt vastgesteld. 
 

2. Verslag vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 3 februari 2016. Alle actiepunten zijn 
uitgevoerd.  

 
3. Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief wordt op 27 juni besproken tijdens het bestuurlijk overleg met RWS. 
Daarna wordt het begin juli vastgesteld en openbaar gemaakt. Het is vertraagd vanwege 
o.a. de uitwerking van diverse noodzakelijke veiligheidsaspecten. De VKA is niet een 
gedetailleerd plan en zal niet veel afwijken van het al gepubliceerd ontwerp. Er is geen 
inspraak mogelijk op de VKA. 
 

4. Bovenwettelijk scherm tussen afrit Hoevelaken A1 en van Tuyllstraat tunnel 
• De SHB&L heeft gevraagd over de invulling van de doelstelling van 5dB reductie van 

geluid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad en de afspraken over het bovenwettelijk 
scherm tussen de gemeente en RWS. Hans Dobbenberg heeft 3 documenten 
overhandigd waaruit blijkt dat in 2014 de gemeenteambtenaren expliciet hebben 
aangegeven dat de schermhoogte 3 meter moet zijn. De toenmalige wethouder is 
daarmee akkoord gegaan. De SHB&L vindt het onjuist dat de gemeenteraad niet is 
geïnformeerd over de wijzigingen van de gewenste uitvoering in hun goedgekeurde 
motie. Helaas is er nu niets meer aan te doen.  

• De resultaten van de geluidsberekeningen van het bovenwettelijk scherm op de onderste 
boog, de bovenste boog en op beide bogen zal ook op 27 juni tijdens het bestuurlijke 
overleg worden gepresenteerd en daarna aan de SHB&L toegestuurd. Wij moeten er niet 
al te veel van verwachten – de afstand tussen de bogen en huizen in Hoevelaken is te 



groot om veel invloed te hebben. SHB&L vraagt met klem dat de input gegevens 
(verkeerscijfers, afstanden, hoogtes, reken methode enz.) ook worden gepubliceerd. 
Hans Dobbenberg zal dat aan RWS vragen. Resultaten en conclusies zonder de input 
gegevens hebben geen waarde!  

• Gemeente Nijkerk is in principe bereid om Amersfoort te vragen om samen te werken 
over de geluidskwestie en Erik Willighagen te vragen om een oordeel te geven over het 
onderzoek van RWS. 

 
5. Status van voorstel voor het doortrekken geluidsvoorzieningen t.h.v. de Flier 

Dit is besproken met RWS tijdens het mei overleg, maar wordt niet uitgevoerd door RWS. 
Gemeente Nijkerk heeft besloten om het zelf aan te pakken. Er komt een grondwal van 3m 
hoog binnen de contouren van RWS en op grond van Amersfoort t.b.v. bewoners van 
Nijkerk. 
 

6. Bos compensatie 
Er is geen informatie. RWS is niet duidelijk over hun aanpak. De aankoop van grond t.b.v. 
de rijksweg zelf wordt eerst aangepakt. 
 

7. Onderzoek naar windturbines en/of zonnepanelen Gemeente Amersfoort 
Het haalbaarheids onderzoek ( technisch haalbaarheid en draagvlak in de omgeving) is nog 
niet afgerond. De wethouder van Amersfoort heeft een sterke voorkeur voor de combinatie 
van zonnepanelen op de geluidswal rond Vathorst. Er is niets bekend over zonnepanelen op 
de driehoek Nijkerkerstraat/Westerdropstraat/rand Hoevelakense Bos.  
 

8. Rondvraag  
Thijs Meijer vraagt de SHB&L hun mening over duurzaam energie. In principe is de SHB&L 
niet tegen, maar windturbines moeten geen extra overlast geven aan bewoners, en is 
daarom tegen windturbines op het knooppunt. Ook is zij tegen het grootschalig plaatsen van 
zonnepanelen op de driehoek Nijkerkerstraat/Westerdropstraat/rand Hoevelakense Bos 
omdat dat sterke afbreuk doet aan het fraaie landschappelijk beeld bij de ingang van 
Hoevelaken. 
 
Volgend overleg staat gepland 14 september 2016 om 10:30 uur. 

 
 

Actielijst 

• RWS vragen om de input gegevens van hun onderzoek over het effect op het geluid 
van een scherm op de bovenste en onderste boog tussen afrit Hoevelaken en van 
Tuyllstraat te publiceren samen met de resultaten en conclusies.  

Hans Dobbenberg 
 


