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Geachte mevrouw Blankenburgh,

U hebt schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening 
van de gemeenteraad. Uw vragen gingen over de afhandeling door Rijkswaterstaat van 
meldingen over het wegdek van de A1 ter hoogte van Terschuur. Wij beantwoorden uw 
vragen als volgt.

1. Was het college al eerder, dus voor de recente berichtgeving in de media, op de 
hoogte van de door bewoners van Terschuur ervaren geluidshinder en 
trillingsoverlast als gevolg van beschadigingen van het wegdek op de A1?
Nee, voorafgaand aan de recente berichtgeving waren wij niet op de hoogte. Wel 
hadden wij het fijn gevonden als wij van het lopende proces op de hoogte waren 
gebracht door Rijkswaterstaat, ook al was er misschien niet direct een rol voor ons 
weggelegd.  

2. a. Heeft u zich reeds ingespannen om dit probleem aan te kaarten bij 
Rijkswaterstaat? Na eventuele melding door bewoners bij de gemeente en/ of na 
berichtgeving in de media?
Nee, wij hebben Rijkswaterstaat hierover nog niet benaderd. 

b. Bent u bereid deze groep inwoners uit Terschuur te ondersteunen door u in te 
zetten bij Rijkswaterstaat?
Wij lazen in de Barneveldse Krant dat een jurist van de Nationale Ombudsman zich 
sterk gaat maken voor een snelle oplossing. En dat een medewerker van 
Rijkswaterstaat op korte termijn aan de Hoevelakenseweg komt luisteren, om zelf 
de situatie te ervaren. Gezien deze recente ontwikkelingen zien wij voor onszelf 
vooralsnog geen rol in dit proces. Wel zullen wij Rijkswaterstaat vragen om ons 
voortaan op de hoogte te brengen bij soortgelijke zaken.

3. a. Bent u het met ons eens dat de tip om dan maar oordoppen in te doen slechts 
symptoombestrijding is en zeker niet gezien kan worden als een oplossing voor 
langere duur? 
Ja, daar zijn wij het mee eens.

b. Vindt u het acceptabel als reparatie, dus daarmee de overlast, nog wel een jaar 
op zich zou kunnen laten wachten, zoals kennelijk in een telefoongesprek 
gesuggereerd is richting een van de inwoners? 
Wij vinden het vervelend dat de omwonenden geluidshinder en trillingsoverlast 
ervaren als gevolg van beschadigingen in het wegdek. Wij kunnen echter geen 
oordeel geven over de beslissing van Rijkswaterstaat omdat wij niet alle 
achtergrondinformatie kennen die aan die beslissing ten grondslag ligt.  
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c. Bent u bereid Rijkswaterstaat te manen tot spoed om het wegdek daadwerkelijk 
te repareren?
Wij zijn altijd bereid om met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan op het moment dat 
de bewoners en Rijkswaterstaat er gezamenlijk niet uitkomen. Vooralsnog denken 
wij dat een interventie vanuit ons niet nodig is. 

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


