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Geachte Heren van Veelen, Dobbenberg en Meijer,

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar wil graag uw aandacht vestigen op de volgende
ontwikkeling die mogelijk consequenties kan hebben op de te plaatsen geluidsscherm langs de A28 tussen
het Knooppunt Hoevelaken en bedrijventerrein de Flier.

Bijgevoegd is een kort samenvatting (referentie 1) van een brief (referentie 2) met bijlage (referentie 3) over
de noodzaak voor versobering van de maatregelen voor geluidsanering dat de Staatssecretaris I&M op 20
november jl. aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief met bijlage is maar liefst 97 pagina's lang.

Zoals u weet zijn 3 saneringsschermen (referentie 4) langs de A28 oost gepland met een totale lengte van
540 meter en een hoogte van 2 meter, die in het totale scherm geïntegreerd zullen worden. Als de
maatregelen die voorgesteld zijn in de brief van de Staatssecretaris worden uitgevoerd, is er een gevaar
dat deze saneringsschermen zullen komen te vervallen. De tekst gemarkeerd in geel in de
samenvatting(referentie 1) is echt van belang. Gemeente Nijkerk moet daarom de vinger aan de pols blijven
houden om zeker te maken dat wat is bedongen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd!

Wat ons in de wisseling ook opvalt is dat voor de drie betreffende saneringsschermen een hoogte is

aangegeven van 2 meter, terwijl er een rapport ligt van RWS (referentie 5) waarin staat dat een hoogte van
2 tot 4 meter nodig is om een reductie van 5dB te realiseren. Volgens de huidige wet is de eis en
randvoorwaarde voor saneringsschermen een minimale geluidreductie van 5dB (t.o.v. de akoestische
basiskwaliteit).

Een andere interessante observatie is dat de Gemeente Nijkerk gepleit heeft voor een geluidsreductie van
ca. 5dB zoals vermeld in de unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad. Helaas blijkt echter in
retrospect dat Nijkerk, op instigatie van RWS, akkoord is gegaan met een specificatie van het scherm langs
de A28 in lengte en hoogte en niet op basis van effect op geluidsreductie. Voor de volledigheid hebben wij
een overzicht gemaakt (referentie 6) van de daarover gevoerde berichten wisseling.

Het is in dit verband ook interessant te observeren dat de wet stelt dat saneringsschermen een minimale
reductie dienen te bieden van 5 dB. Dat zou naar onze mening ook dienen te gelden voor het scherm langs
de A28 oost vanaf Knooppunt Hoevelaken tot afslag bedrijventerrein De Flier, Als de reductie minder wordt
is dat zonde van de uitgegeven geld van de Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland en de omwonenden
worden onvoldoende beschermd.

Wij verzoeken u deze ontwikkeling over saneringsschermen goed in de gaten te houden en zo mogelijk een
schriftelijk toezegging van RWS te krijgen dat, wat er ook gebeurd, in ieder geval de reeds gemaakte
afspraken zullen worden nagekomen.

Met vriendelijke groet.

SHB&L

Referenties:
1.  Samenvatting van brief en bijlage aan de Tweede Kamer
2.   Brief van de Staats secretaris gestuurd naar de Tweede Kamer op 20.11.2015
3.   Bijlage bij de brief – Kostenraming en verkenning van versoberingsopties
4.   Raadsbrief over onderhandeling met RWS over geluidsscherm langs de A28 van 6.11.2014
5.   Rapport van RWS: “Indicatie geluidbeperkende maatregelen planstudie Hoevelaken Akoetische

onderzoek t.b.v. wensenpakket BOK 2” bl. 26 van rapport
6.   Samenvatting van de wens en eis van gemeente Nijkerk voor 5dB reductie

‐‐

met vriendelijke groet,

Joyce Ramsbotham
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