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Verslag 
AV participatiebijeenkomst HOGEWEGZONE 
Aan : Participatiegroep Hogewegzone  

Van : Marlie Pompl  

Datum : 8 maart 2007  

Aanwezig : E. Dekker (projectleider) en N. van der Sluijs (voorzitter), E. Monquil,  

P. Bunnik, F. Frieser, T. van ’t Riet, B. Kilic, W. de Kramer, H. Jansen, Ch. 

Hofland, W. den Hartog, P. de Langen, M. den Hartog, R. Norp, S. Kelbessa, 

B. Kleijn, P. de Muelenaere, A. van Oorschot, E. Overmars, J. Rosloot, B. 

Visser en P. Reffelrath, M. Pompl (verslag) 

 

Afwezig M.K. : J. van Loo, T. de Kruif, J. Kranenburg, R. Hoffman  

Toehooorders : P. Kegel, M. Westveld,   

    

1 Opening en mededelingen 

Nandus van der Sluijs opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen op de 8ee 

participatiebijeenkomst voor de Hogewegzone.  

 

Mededeling:  

• Berichten van verhindering: mevrouw Hoffman is afwezig, mevrouw Norp vervangt haar 

vanavond namens de Vrienden van het Waterwingebied.  

• De reacties op de conceptverslagen van 22 januari en 5 februari zijn nog niet allemaal 

besproken. De participanten ontvangen per e-mail alsnog de vastgestelde verslagen. Bij het 

conceptverslag van 22 januari zat een ingezonden brief van de Vrienden van het 

Waterwingebied. De projectgroep heeft al een aantal van de suggesties uit de brief 

overgenomen. De Vrienden van het Waterwingebied willen graag dat de participatiegroep 

zich uitspreekt over de uitgangspunten. Op verzoek van mevrouw Norp wordt de brief als 

agendapunt 6 toegevoegd aan de vergadering. Naar aanleiding van het conceptverslag 5 

februari deelt Nandus van der Sluijs al mee dat de projectgroep de opmerkingen van 

mevrouw Monquil onderschrijft.  

 

2 Toelichting op het proces 

Het is de bedoeling dat de projectgroep een notitie maakt voor de Raad bij de beide modellen. Een 

deel hiervan vormen de reacties vanuit de stad en vanuit de participatiegroep. Het ziet ernaar uit 

dat de brede informatieavond mogelijk pas in april plaatsvindt. Het streven is nog steeds om de 

plannen vóór de zomer ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad. De projectgroep moet nog 

aangeven in de notitie in de Raad hoe er in de volgende fase met participatie wordt omgegaan.  

 

Mevrouw Norp vraagt hoe de modellen worden gepresenteerd, nu nog niet duidelijk is of beide 

modellen ook echt haalbaar zijn. Egbert Dekker vertelt dat er uitsluitend plannen worden 

voorgelegd waarvan redelijk zeker is, dat ze haalbaar zijn. In de volgende fase volgen uitvoerige 
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onderzoeken voor de MER procedure. De grote lijnen moeten helder zijn, voordat de projectgroep 

de modellen voorlegt aan de stad en de Raad.  

 

3 Reactie Participatiegroep op verkeer- en milieu onderzoeken  

De heer De Langen rapporteert over de bevindingen van de begeleidingsgroep. Hij geeft een 

toelichting op het proces met de externe adviseur. De adviseur van de Grontmij op het gebied van 

Verkeer, de heer Hartman heeft zich onafhankelijk opgesteld en gerapporteerd naar de 

begeleidingsgroep. Hij heeft onderzocht of de plannen haalbaar waren conform de eisen van de 

Raad. 

 

De notulen en bijlage van de begeleidingsbijeenkomst waren bedoeld als eerste reactie van de 

begeleidingsgroep. De notulen kunnen deel uitmaken van het dossier dat naar de Raad gaat. De 

bijlagen zijn volgens de heer De Langen voornamelijk intern bedoeld en horen niet bij het dossier.  

Hij behandelt het rapport dat de leden van de participatiegroep ontvangen hebben. De onderzoeken 

waren gebaseerd op eerste drie modellen.  

 

Nieuwe berekening aan de hand van de meest recente modellen 

Er is een eerste beoordeling geweest op het gebied van lucht, geluid en externe veiligheid. Op 

pagina 4 van het rapport van Grontmij staat een aantal aanbevelingen. De Grontmij en de 

begeleidinggroep willen de twee meest recente stedenbouwkundige modellen volgens een nieuwe 

methode laten doorrekenen. De ontvangen onderzoeken zijn namelijk gebaseerd op oude modellen. 

 

Bouw: 

De Grontmij neemt aan dat een tijdelijk ongemak van de gefaseerde bouw acceptabel kan zijn. Als 

de bouw echter tot 2020 zou duren, moeten de mogelijk gevolgen hiervan duidelijk worden voor de 

omwonenden.  

 

Verkeer:  

Er zijn verschillende wegtypen en wegvakken gebruikt. Voor haar berekeningen wil de Grontmij 

weten waar de vakken en types zich bevinden. De externe adviseur wil de vakken met een naam 

inzichtelijk krijgen op de kaart. Verder adviseert hij meer duidelijkheid te verstrekken over de 

adviessnelheden.  

 

Uit het officiële besluit blijkt niet hoe de berekeningen voor de luchtkwaliteit uitgevoerd moeten 

worden, als er sprake is van een parallelbaan. De heer De Langen bespreekt dit onderwerp opnieuw 

met mevrouw Kamerbeek van de Grontmij. Op pagina 2, blijkt uit tabel 3 dat er een overschrijding 

is van fijnstof die hoger is dan de toegestane waarde. Volgens de heer Visser zijn deze gegevens 

inmiddels achterhaald.  

 

Egbert Dekker legt uit waarom de onderzoeken vooralsnog niet geactualiseerd zijn. De verstrekte 

gegevens zijn ten dele verouderd. Op basis van eerdere stedenbouwkundige modellen zijn de 
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onderzoeken globaal verricht en is de planvorming deels bijgestuurd om beter te voldoen. Voor de 

MER in de volgende fase moeten de onderzoeken in ieder geval geactualiseerd worden. Dit hoeft 

dan uitsluitend voor het gekozen model en leidt dus tot een kostenbesparing.  

 

De begeleidingscommissie constateert dat de hoofdlijnen niet specifiek genoeg zijn, om een oordeel 

te kunnen geven. De begeleidingscommissie is van mening dat alles opnieuw doorgerekend moet 

worden. De heer Kleijn is geschrokken van de werkwijze. Hij is van mening dat de mensen op een 

verkeerd been worden gezet. Ook het verkeer kan volgens hem niet beoordeeld worden zonder de 

juiste gegevens. De heer Dekker geeft op basis van de berichten van de participatiegroep aan dat 

het toch verstandig is een aantal onderzoek op basis van de nieuwe modellen te laten actualiseren 

voor drie onderdelen: verkeer, lucht en geluid. De nieuwe onderzoeken van de bijgestelde modellen 

worden verstrekt aan de Grontmij. Daarna wordt het advies eventueel bijgesteld. De 

begeleidingsgroep blijft de terugkoppeling voorbereiden. De volledige participatiegroep wil bij de 

discussie hierover aanwezig zijn.  

 

Er is een intensieve mailwisseling geweest tussen de begeleidingsgroep, Egbert Dekker en de 

externe deskundigen. De projectgroep stemt in met het verzoek van de begeleidingsgroep, om 

meer tijd en budget te kunnen besteden aan de externe advisering. De begeleidingsgroep zal nog 

enkele keren met de adviseur praten. Als de rapporten ontvangen zijn, zullen de deskundigen hun 

conclusies toelichten.  

 

4 Voorstel evaluatie en afronding participatie fase 1 

De afronding zal uitgesteld worden. Toch wil de projectgroep de voorgestelde werkwijze bespreken. 

De reacties van de participatiegroep worden apart gehouden in de discussienotitie. De projectgroep 

wil een reactie op de stedenbouwkundige plannen en het proces in termen van sterk en zwak. 

Nandus van der Sluijs stelt voor dat de participanten elkaar hierover tijdens een speciale sessie 

interviewen. Hiermee komt de participatiegroep ook tegemoet aan een verzoek van de Jansen. Hij 

heeft al eerder verzocht om tijd te besteden aan discussie.  

 

Informatiepakket voor de Raad en de participanten 

Mevrouw Monquil wil graag meer duidelijkheid over het informatiepakket voor de Raad. Egbert 

Dekker vertelt dat de projectgroep een notitie maakt waarin de beide modellen en hun kenmerken 

beschreven worden. Het tweede stuk van de notitie bevat de reacties vanuit de participatiegroep en 

de stad. Afhankelijk van de hoeveelheid ingediende reacties, worden de formulieren en conclusies 

gebundeld in zijn totaliteit, of op hoofdlijnen gebundeld. Hieraan worden de verslagen met hun 

bijlagen toegevoegd. Als de modellen haalbaar zijn, gaan deze samen met de eventuele 

kritiekpunten naar de Raad. De projectgroep belooft dat de participanten dezelfde stukken als de 

Raad ontvangen.  

 

Het is nog niet duidelijk hoe de modellen gaan heten. Er komt wellicht een leeswijzer voor de Raad.  
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Om te voorkomen dat een plan zich beperkt tot grote lijnen en de invulling tot verrassingen kan 

leiden, wordt gevraagd de methodiek die voor Puntenburg gebruikt is te bekijken. Hier was sprake 

van de nodige flexibiliteit maar stedenbouwkundig altijd binnen een bepaalde verhouding tot elkaar. 

 

De Vrienden van het Waterwingebied vinden dat aan de deelnemers van de participatie ook 

gevraagd zou moeten worden welke aanbevelingen zij eventueel nog mee zouden willen geven 

t.b.v. de hier ontwikkelde plannen. Zij noemen zelf als voorbeeld, de aanleg van een speelplek. Een 

speelplek niet alleen t.b.v. de nieuwbouw, maar ook t.b.v. Liendert-Zuid waar nauwelijks sprake is 

van enige speelgelegenheid, maar wel van veel kinderen. 

  

5 Opzet stadsbrede inloopavond Hogewegzone 

Sommige aanwezigen pleiten voor om te beginnen met een centrale presentatie. Hieraan zitten 

voor- en nadelen. De stadsbrede informatieavond wordt een informatiemarkt. De Amersfoorters 

kunnen dan in hun eigen tempo individueel, of in kleine groepjes antwoord op vragen krijgen. Er 

komt in ieder geval op een aantal computers een 3-dimensionele animatie. Ze geven een beeld van 

hoe de modellen eruit komen te zien. De locatie van de inloopavond is nog niet bepaald (in Liendert 

plaatsvinden, de Observant of de sporthal Schuilenburg). 

 

De stadsbrede inloopavond vormt de afronding is van de participatie in deze planfase. Na de keuze 

van het de Raad voor een bepaald model, kunnen de burgers hierop in een later stadium reageren 

in de inspraakfase. In het vervolgtraject komt mogelijk een groep die naar het totaal kijkt. Er komt 

mogelijk ook een bespreking op onderdelen met verschillende doelgroepen over verschillende 

thema’s. 

 

De Raad wil dat het zwembad in 2010 gerealiseerd worden. Vanaf het begin van proces heeft deze 

planning onder druk gestaan.  

 

6 Brief van de vrienden van het Waterwingebied   

De vrienden van het Waterwingebied hebben een brief gestuurd aan de participatiegroep. Zij 

verzoeken de projectgroep om bewust rekening te houden met de bedreigingen en de kansen te 

benutten. De participatiegroep deelt de mening van de Vrienden van het Waterwingebied en de 

daarin opgenomen voorbeelden. Deze opmerkingen worden voor zover als het kan meegenomen in 

de plannen. Formeel wordt de brief beschouwd als opmerkingen die zoveel mogelijk verwerkt 

worden. Dit geldt ook voor onderwerpen als kunst. Deze worden apart belicht zodat er in een 

volgende fase aandacht voor is. De participatiegroep wil voorkomen dat de opmerkingen tijdens de 

uitvoering verloren gaan. 

 

Globaal wordt het volgende n.a.v. de brief opgemerkt. 

Als de weg gereconstrueerd wordt, kan er een ecologische verbindingszone tussen het Valleikanaal 

en het Waterwingebied ontstaan. Ondergrondse faunapassages kunnen worden aangelegd als 

hiervoor een budget beschikbaar is. De ecologische verbinding van het Waterwingebied naar het 
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Valleikanaal zit ook in het Groene poort model. Het herkenbaar maken van de entree van het 

Waterwingebied, maakt deel uit van een latere fase. Dan is ook duidelijk hoeveel budget hiervoor 

beschikbaar is. 

 

Sommige deelnemers willen weten of de wensen van de participanten naar de Raad kunnen gaan, 

met de vraag om hierover te beslissen. Eerst moeten waarschijnlijk de verwachte kosten begroot 

worden. De projectgroep verwacht dat de Raad daarom nog geen besluit neemt over deze 

opmerkingen.  

 

7 Rondvraag en sluiting 

Op verzoek van de aanwezigen zal KCAP schriftelijk melden wat zij met de recente opmerkingen 

vanuit de participatiegroep heeft gedaan. Deze reactie wordt voor de volgende bijeenkomst 

toegezonden. De deelnemers krijgen per e-mail nog een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. 

De datum hangt af van het moment waarop de vervolgonderzoeken van de begeleidingsgroep zijn 

afgerond.  

 

 


