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1 Inleiding

1.

Inleiding

1.1 Milieueffectrapportage 1e fase PHS Goederenroute Oost-Nederland
Voor u ligt de Reactienota die is opgesteld naar aanleiding van de reacties op de 1e fase van het MER
(Milieueffectrapportage), voor het project Goederenroute Oost-Nederland. Deze Reactienota bevat
de reacties en de antwoorden daarop namens het bevoegd gezag: de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu.
Het MER 1e fase heeft in de zomer van 2013 zeven weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode
hebben omwonenden van het spoor, bedrijven, overheden en overige belangstellenden de
mogelijkheid gehad om te reageren of een advies in te dienen. Er zijn 1.992 brieven met reacties
binnengekomen.
Ter ondersteuning van het proces organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu in
samenwerking met ProRail in de maanden mei, juni en juli 2013 een reeks informatieavonden op
diverse locaties langs het tracé. Zo konden ruim 1.800 betrokkenen zich goed laten informeren en de
mogelijkheid om te reageren optimaal benutten.
Besluitvorming in twee fasen
Het onderzoek en de besluitvorming over de aanpassing van de route voor het goederenvervoer in
Oost Nederland is opgeknipt in twee fases. Na de eerste fase, waarvoor het MER 1e fase is opgesteld,
neemt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) een beslissing over de route tussen
Zutphen en Hengelo die geschikt wordt gemaakt voor extra goederenvervoer en over de planning
van het vervolgproces.
Op basis van de beslissing van de staatssecretaris voor een voorkeursvariant worden in de 2e fase de
milieueffecten in kaart gebracht voor het gehele tracé tussen Elst en Oldenzaal. De keuze voor een
voorkeursvariant wordt nader uitgewerkt in het MER 2e fase en vastgelegd in het Tracébesluit.
Behandeling reacties
De reacties in deze 1e fase worden gezien als advies aan de staatssecretaris. Zij weegt ze mee bij het
nemen van een beslissing over een voorkeursvariant. Een wettelijke inspraakprocedure in het kader
van de Tracéwet zal worden gevolgd in de 2e fase van het proces, wanneer de voorkeursvariant en
de consequenties daarvan verder zijn uitgewerkt. Daarnaast is ook de Aanvulling op het MER van
belang, die is opgesteld naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de m.e.r. op 12 juli
2013 en de vragen die zijn gesteld tijdens de informatieavonden.
Aanvulling MER 1e fase
Naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de m.e.r. op 12 juli 2013 en de vragen die zijn
gesteld tijdens de informatieavonden is een Aanvulling op het MER 1e fase opgesteld. In deze
Aanvulling is een heldere vergelijking van de effecten van de verschillende varianten per woonkern
opgenomen. Ook bevat de Aanvulling een uitbreiding van de onderzoeken naar externe veiligheid en
trillingen. In het trillingsonderzoek is uitgegaan van de op dat moment geldende Beleidsregel
Trillingshinder Spoor (BTS). Bij het ter perse gaan van deze publicatie is duidelijk dat de BTS wordt
aangepast (zie uitspraak Raad van State hieronder). Tot slot beschrijft de Aanvulling de gevolgen van
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de correctie op de geluidproductieplafonds. Dit deel is toegevoegd omdat in juli 2013 nieuwe
geluidproductieplafonds zijn vastgesteld.
De Aanvulling op het MER 1e fase wordt, net als de voorliggende Reactienota, meegewogen in de
besluitvorming over een voorkeursvariant.
Uitspraak Raad van State over Beleidsregel trillinghinder spoor
Op 2 oktober 2013 heeft de Raad van State uitspraken gedaan over twee Tracébesluiten voor
spoorprojecten. Hierin is bepaald dat onderdelen van de Beleidsregel trillinghinder spoor (BTS)
onvoldoende onderbouwd zijn. Deze uitspraken moeten leiden tot aanpassing van de BTS. Ten tijde
van het opstellen van deze Reactienota was over deze toekomstige aanpassingen van de BTS
inhoudelijk nog niets bekend. Daarom is in deze Reactienota, net zoals in het MER 1e fase en de
Aanvulling op het MER 1e fase, gewerkt met de oorspronkelijke BTS. In de 2e fase van het MER zal
vanzelfsprekend worden gewerkt met de dan geldende BTS.
Publicatie van deze Reactienota
De Reactienota is samen met de Aanvulling op het MER 1e fase te raadplegen via de volgende
ingekorte link naar de website van het Centrum Publieksparticipatie:
http://www.centrumpp.nl/archiefphs.aspx .

1.2 Methode van beantwoording
Standaard reacties
Bij de verwerking van de reacties is geconstateerd dat er veel gebruik is gemaakt van standaard
reacties, die door enkele belangengroeperingen zijn opgesteld. Belangstellenden konden deze
bijvoorbeeld via de daartoe beschikbare websites downloaden (zie paragraaf 2.1). De antwoorden op
deze reacties zijn gebundeld. Indieners van de standaard reacties worden verwezen naar deze
gebundelde antwoorden.
Uitzondering hierop vormt de standaard reactie die door het Centrum Publieksparticipatie in de
vorm van een doos met brieven is ontvangen (zie paragraaf 2.1). Deze brieven zijn afzonderlijk
beantwoord in paragraaf 4.3. bij het aan de indiener van een brief toegekende volgnummer.
Kernpunten
In reacties van indieners die geen gebruik maakten van een standaard, kwamen in veel gevallen
opmerkingen/vragen naar voren van inhoudelijk gelijke strekking. Om de Reactienota leesbaar te
houden en niet onnodig omvangrijk te maken, is ervoor gekozen om deze opmerkingen/vragen
samen te vatten in zogenaamde “kernpunten”. Deze zijn van een antwoord voorzien. Indien dit voor
een reactiepunt het geval is wordt de indiener verwezen naar het bijbehorende kernpunt.
Unieke reactiepunten
Unieke reacties die niet zijn te vatten in de lijst van standaardreacties en/of kernpunten hebben een
specifieke reactie gekregen.
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Reacties zonder inhoudelijke opmerkingen en/of adviezen
Een aantal betrokkenen diende een reactie in die niet of beperkt inhoudelijk van aard was. Een
inhoudelijk acceptabel antwoord op deze reacties is lastig te formuleren. De reacties zijn wèl
geregistreerd en worden meegewogen in de besluitvorming.
Niet alle vragen beantwoord
Niet op alle vragen en opmerkingen kon al een antwoord worden geformuleerd. Het betreft o.a.
vragen over ontwerpuitgangspunten, maatregelen, voorzieningen e.d. die in de eerste fase van het
MER nog niet aan de orde zijn. Deze vragen zullen worden beantwoord in het MER 2e fase, waarin
meer gedetailleerd onderzoek wordt gedaan.

1.3 Leeswijzer





In hoofdstuk 2 is een impressie gegeven van de binnengekomen reacties.
Hoofdstuk 3 bevat een overzicht met de namen van de insprekers en het bijbehorende
volgnummer. Het volgnummer correspondeert met de reactie en de bijbehorende
antwoorden in hoofdstuk 4. Sommige volgnummers komen vaker voor. In dat geval is sprake
van een ingediende reactie die geheel overeenkomt met een andere reactie met hetzelfde
volgnummer. Ook kan het voorkomen dat een inspreker meerdere keren voorkomt in de lijst
van insprekers. Dit is het geval wanneer deze inspreker meerdere (van elkaar verschillende)
reacties heeft ingediend die door het Centrum Publieksparticipatie van verschillende
volgnummers zijn voorzien.
Hoofdstuk 4 bevat de reacties van insprekers en de antwoorden daarop namens de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Elke reactie (brief) is samengevat in een aantal
reactiepunten. In de tabel is per reactiepunt een regel opgenomen met altijd het
(volg)nummer in de linkerkolom, dan het samengevatte reactiepunt en in de rechterkolom,
onder beantwoording , een inhoudelijke reactie of een doorverwijzing naar onderdelen in de
paragrafen 4.1 en 4.2.
Hoofdstuk 4 is verdeeld in drie paragrafen:
o Paragraaf 4.1. De lijst van kernpunten uit de reacties en de beantwoording is
weergegeven in paragraaf 4.1.
o Paragraaf 4.2 bevat de antwoorden op de zogenaamde standaard reacties.
o Paragraaf 4.3 bevat de antwoorden op alle opmerkingen/vragen van de insprekers
die geen standaardreactie betreffen, of die niet zijn te vatten in de lijst van
kernpunten.

Pagina 4 van 644

1 Inleiding
In de Reactienota is op alle reacties op systematische wijze antwoord gegeven. Om eenvoudig een
antwoord op een reactie terug te vinden kunnen de stappen uit figuur 1. worden gevolgd.
Hoe vind ik mijn reactie?

Zoek uw naam in de tabel in
paragraaf 3.1 (individuen) of
paragraaf 3.2 (organisaties)

U heeft bij het indienen van uw
reactie gebruik gemaakt van
een standaard reactie. U kunt
de beantwoording van de
standaard reactie terugvinden
in paragraaf 4.2.

Ja

Neem het persoonlijke
volgnummer dat voor uw
naam staat.

U kunt de beantwoording op
uw reactiepunten vinden bij uw
persoonlijke volgnummer in
paragraaf 4.3.

Wordt er bij uw reactie
verwezen naar een standaard
reactie?

Wordt er bij uw reactie
verwezen naar een kernpunt?

Nee

Als u aan de standaard reactie
nog extra reactiepunten heeft
toegevoegd, dan vindt u de
beantwoording hiervan in
paragraaf 4.3, achter uw
persoonlijke volgnummer.

Uw reactie is specifiek; de
beantwoording staat in de
kolom ernaast.

Ja

Nee

De beantwoording van uw
reactie is te vinden bij het
betreffende kernpunt in
paragraaf 4.1.

Figuur. 1. Opzet reactienota
De kleuren corresponderen met de kleuren van de tabellen die zijn gebruikt in de betreffende
paragrafen.
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2.1 Algemeen
Op het MER 1e fase is conform de verwachting een groot aantal reacties ontvangen. Het totaal
aantal binnengekomen reacties bedraagt 1.992. Het merendeel van het totaal aan indieners van een
reactie is afkomstig uit de woonplaats Bathmen. Een verklaring hiervoor is dat de varianten “Ten
westen van Bathmen” en “Ten oosten van Bathmen” relatief grote gevolgen voor deze woonplaats
hebben vanwege de aanleg van een nieuw spoor nabij deze kern.
Reacties van particulieren
Het merendeel van de binnengekomen reacties is afkomstig van particulieren. Naast de grote
hoeveelheid reacties van individuele personen is er een aantal belangenverenigingen en stichtingen
die de belangen van deze particulieren vertegenwoordigen. Deze instanties stelden verschillende
standaard reacties beschikbaar waar in totaal 1.614 keer gebruik van werd gemaakt. Onderstaand
overzicht geeft inzicht in de standaardreacties en het aantal indieners.
1. Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA)
58 x
2. Stichting Spoorhinder
30 x
3. Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
40 x
4. Hof van Twente - PvdA
30 x
5. Hof van Twente-grabbelton
25 x
6. Mooi Lochem
12 x
7. Geen Spoorbogen Bathmen (“33x nee”)
10 x
8. Belangenvereniging Bathmen “11 documenten” (website)
49 x
9. Belangenvereniging Bathmen; brieven
1.346 x
Een bijzondere reactie is de in Bathmen georganiseerde collectieve reactie (nr.9) die door
belangstellenden in het Reactie-café in cultuurhuus Braakhekke in Bathmen kon worden
ondertekend. Een zeer groot aantal inwoners van Bathmen en omgeving maakte hiervan gebruik. De
organisatie stelde een groot aantal tekstpassages beschikbaar waaruit belangstellenden hun eigen
brief konden genereren. Op deze wijze zijn ruim 800 verschillende brieven gegenereerd die door
betrokkenen handmatig zijn ondertekend. Binnen de termijn bezorgde de Belangenvereniging
Bathmen 1.302 verzamelde reacties per post bij het Ministerie van IenM (Centrum
Publieksparticipatie). Samen met de nog nagestuurde reacties leverde deze actie 1.346 reacties op.

Fig. 2. Doos met 1.302 reacties

Pagina 6 van 644

2 Reacties
Reacties van bedrijven en maatschappelijke organisaties
De bedrijven die een reactie hebben ingediend zijn uiteenlopend van karakter: reacties zijn
ingediend door lokaal gevestigde particuliere bedrijven van uiteenlopende aard die zich door het
project in hun belangen zien aangetast. Voorbeelden hiervan zijn agrarische bedrijven en toeristisch
recreatieve bedrijven zoals een camping, bed & breakfast en ateliers.
Een tweede categorie bedrijven heeft juist gereageerd omdat zij gebaat is bij een goede afwikkeling
in de toekomst van de goederenstromen richting Duitsland. Onder deze categorie vallen de
havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Vervoer.
Naast de hierboven genoemde organisaties met vaak een economisch belang zijn er reacties
ingediend door verenigingen, stichtingen en maatschappelijke belangengroeperingen. De
organisaties die een reactie hebben ingediend zijn vermeld in de lijst in paragraaf 3.2.
Reacties van (semi)overheden
Ook veel betrokken overheden en semi-overheden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om
hun reactie op het MER 1e fase te geven.
De reactie van Landsdeel Oost op het MER 1e fase is ingezonden door de provincie Gelderland en
eensluidend ingezonden door provincie Overijssel (incl. motie Provinciale Staten dd 3 juli 2013),
Stadsregio Arnhem Nijmegen, Regio Stedendriehoek (zie par 2.2.4). In hun reactie geven de
provincies aan dat deze is afgestemd met de andere overheden in Oost-Nederland. Vrijwel alle
betrokken gemeenten, Veiligheidsregio’s en Regio Twente vermelden in hun afzonderlijke reacties
dat de reactie van Landsdeel Oost wordt onderschreven. Deze reactie is in totaal bij 9 keer
bijgevoegd, en de bijlage bij deze reactie 5 keer. De reactie van Landsdeel Oost en de bijlage is
daarom bij de beantwoording opgenomen als standaard reactie (zie par 4.2.8.).
Een andere gezamenlijke overheidsreactie is afkomstig van Platform Metropool Regio Amsterdam
(MRA, zie par 2.2.5). In dit Platform zijn de Provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht, de
Stadsregio Amsterdam, en de gemeenten Almere en Amsterdam vertegenwoordigd. Ook zijn
reacties ontvangen van drie Veiligheids- en Gezondheidsregio´s en twee GGD’s.

2.2 Bevindingen
2.2.1 Algemeen
De onderwerpen van de reacties die zijn binnengekomen zijn veelomvattend en verschillen per
locatie op het tracé. In het algemeen maakt men zich zorgen over geluid, trillingen en ruimtelijke
effecten. Onderstaand overzicht biedt een greep uit de opmerkingen die door de indieners zijn geuit:
Inhoudelijk
 Men verwacht dat PHS GON leidt tot ernstige aantasting van de leefbaarheid en een enorm
risico voor de gezondheid.
 Niemand zit te wachten op meer lawaai, trillingen of risico.
 Men verwacht dat veel goederentreinen ’s nachts zullen gaan rijden.
 Er wordt veel gewezen op de invloed van nachtelijk, piek- en laagfrequent lawaai op de
nachtrust, ook vanuit medische hoek (GGD’s).
 Het ruimtelijke effect op respectievelijk landschap, stedelijke omgeving, ecologie, historische
buitenplaatsen wordt als negatief ervaren.
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Geluidwerende maatregelen, als hoge geluidsschermen, worden gezien als belemmering van
de leefbaarheid. Behalve het visuele effect (“Berlijnse muur”) wordt het risico op tweedeling
van dorpskernen genoemd.
Er worden alternatieven aangedragen voor vervoer via het water, een nieuw dedicated
goederenspoor à la Betuwelijn langs bijvoorbeeld N18 of A1, of een nieuwe spoorlijn in
Duitsland (Emmerich-Rheine, “liever bij de buren”).

Proces/ onderzoek/ rapport
 Er is zijn veel opmerkingen gemaakt over het feit dat spoorlawaai apart wordt behandeld in
het onderzoek. De cumulatie met weglawaai moet ook naar voren worden gebracht.
 Bezwaar tegen de aanpak dat nu alleen uit vier varianten gekozen kan worden en dat pas
later naar de effecten op Elst-Zutphen en Hengelo-Oldenzaal/grens wordt gekeken.
 Met name in de samenvatting wordt op een aantal plaatsen gezegd dat geluid, trillingen,
risico, etc. niet toeneemt. Dat is onjuist, geluid, trillingen, risico nemen wel degelijk toe maar
niet zodanig dat een bepaalde grens wordt bereikt zodat maatregelen nodig zijn.
 De varianten worden met elkaar vergeleken op basis van een (arbitraire) referentiesituatie
in plaats van met de huidige situatie.
2.2.2 Referentiesituatie (2030)
Veel insprekers vinden het wenselijk om de varianten te vergelijken met de huidige situatie (2011) in
plaats van met de referentiesituatie (2030). Er is veel onduidelijkheid over de onderbouwing van de
autonome groei die aan de referentiesituatie (2030) ten grondslag ligt. Wordt bijvoorbeeld de groei
van het treinverkeer als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte ook als autonome groei
beschouwd? (Antwoord: ja). Moeten de prognoses in verband met de economische crisis niet naar
beneden worden bijgesteld? (Antwoord: ja, dat is in het MER al gebeurd). Vaak wordt voorgesteld de
toename van dit goederenvervoer af te wikkelen via de Betuweroute met een verbeterde verbinding
naar Duitsland.
Verder wordt veel gesteld dat in de referentiesituatie geen tot weinig maatregelen worden getroffen
en begroot (bijvoorbeeld voor geluid) terwijl het aantal treinen fors toeneemt. Dit leidt, vindt men,
op voorhand tot een oneerlijke vergelijking in het MER.
2.2.3 Voorkeursvarianten
Via de website van het Centrum Publieksparticipatie konden belangstellenden hun reacties indienen.
Behalve de mogelijkheid om een bestand te uploaden met een eigen reactie, werd aan deelnemers
ook gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een variant. Uit de respons is gebleken, dat slechts in
een klein deel van de reacties een voorkeur is uitgesproken, vaak nadat eerst een principiële
afwijzing van alle varianten werd aangegeven. Een inzicht in het aantal aangegeven voorkeuren en
afwijzingen van varianten, en de verdeling hiervan over het totaal van ingediende reacties is
opgenomen in Bijlage1. “Respons op voorkeuren”.
2.2.3.1 Geen van de varianten
Veel indieners willen geen voorkeur aangeven en wijzen alle varianten af. Redenen die aangehaald
worden zijn o.a. sterke vermindering van de leefbaarheid, onvoldoende aangetoonde nut- en
noodzaak, foutieve en/of onbetrouwbare prognoses en het principieel niet mee willen werken aan
de vraag om een voorkeur.
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2.2.3.2 Variant “Kopmaken te Deventer”
Variant “Kopmaken te Deventer” roept bij een deel van particuliere insprekers weerstand op. In
aanvulling op de hierboven genoemde algemene opmerkingen wordt door insprekers aangehaald
dat in een deel van Deventer (de wijk Colmschate) de treinen nu twee maal zullen passeren en dat
de overlast dus twee maal zo groot is. Daarnaast wordt deze variant vaak afgewezen door insprekers
die tegen de routering via de Twentelijn zijn. Andere particuliere insprekers geven juist de voorkeur
aan deze variant. Hierbij wordt aangehaald dat de variant weinig investeringen vergt, hetgeen in de
huidige economische omstandigheden een voordeel is. Ook wordt benoemd dat door het kiezen van
de goedkoopste variant middelen gespaard kunnen worden voor een toekomstvaste
goederenspoorlijn à la de Betuweroute. Bij de laatst genoemde insprekers lijkt de achterliggende
gedachte te bestaan dat PHS GON een tijdelijke oplossing is (reden om te kiezen voor de
goedkoopste variant).
Deze variant wordt door instanties die belang hebben bij het goederenvervoer (o.m. havenbedrijven
en vervoerders) veelal afgewezen. Dit vanwege logistieke beperkingen, zoals het verlies van tijd door
het kopmaken, niet commerciële stops en andere logistieke beperkingen. Deze instanties geven aan
belang te hebben bij een zogenaamde “groene golf”. “Kopmaken te Deventer” is de enige variant
waarbij hiervan volgens hen geen sprake is.
2.2.3.3 Varianten “Ten westen van Bathmen” en “Ten oosten van Bathmen”
De varianten bij Bathmen wekken bij particulieren verreweg de meeste weerstand op. In de reacties
die zich tegen de spoorbogen bij Bathmen uitspreken wordt zelden onderscheid gemaakt tussen de
variant “Ten oosten van Bathmen” of de variant “Ten westen van Bathmen”. Voor zover dit
onderscheid wel gemaakt wordt, betreft het reacties van direct aanwonenden.
Vooral het gegeven dat Bathmen bij beide spoorboogvarianten wordt ingesloten door verschillende
infrastructuur (spoor en rijksweg A1) ondervindt veel weerstand. Bathmen raakt hierdoor aan drie
zijden ingeklemd door infrastructuur. Volgens insprekers wordt het dorp hierdoor onleefbaar, wordt
de gezondheid aangetast, dalen de huizenprijzen en is sprake van een negatieve invloed op het
vestigingsklimaat. Enerzijds vanwege het landschappelijke effect, waarbij het landschap wordt
aangetast en ook een barrière wordt gecreëerd die de bereikbaarheid van het dorp aantast.
Anderzijds worden vaak de aspecten genoemd waar voor overlast en hinder wordt gevreesd:
toename van geluid (incl. cumulatie van geluid van de Rijksweg A1, trillingen, kans op ongevallen,
etc.).
Vanuit de havenbedrijven en de vervoerders wordt juist gepleit voor een doorgaande route. De
beide varianten bij Bathmen bieden zo’n doorgaande verbinding.
2.2.3.4 Variant “Twentekanaallijn”
Variant “Twentekanaallijn” roept bij particuliere insprekers veel weerstand op in verband met de
impact op de natuur en het rustige imago van dit gebied: die impact is negatief voor bewoners en
voor recreatie & toerisme, met alle economische gevolgen van dien. Vanuit de omgeving van Goor
en Delden is ook veel weerstand geuit tegen de hoge geluidsschermen die hier als maatregel zijn
genoemd. Hierbij wordt vaak een vergelijking met de “Berlijnse muur” gemaakt en de beperking van
de bereikbaarheid. Ook de hoge kosten voor deze “duurste” variant worden als reden voor afwijzing
aangevoerd.
De Twentekanaallijn wordt echter ook veel als voorkeur genoemd. Redenen zijn vooral het veel
kleinere aantal aanwonenden dan bij de Twentelijn, de kortere afstand en rijtijd en lager
energiegebruik. Deze variant is bij instanties die belang hebben bij het goederenvervoer (o.m.
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havenbedrijven) veelal favoriet. Bij deze instanties heeft deze variant vaak de voorkeur vanwege de
kortste route met goede mogelijkheden voor een “groene golf”.
De kosten van deze “duurste” variant zijn volgens sommige insprekers “bewust” te hoog ingeschat:
Het onderhoud van de kortere lijn zou onvoldoende zijn meegenomen en de investering (dubbel
spoor, elektrificatie) komt deels ook ten goede aan het reizigersvervoer.
2.2.4 Reactie Landsdeel Oost
Reactie ingezonden door Landsdeel Oost: provincie Gelderland, provincie Overijssel (met bijvoeging
van motie Provinciale Staten d.d. 3 juli 2013), Stadsregio Arnhem Nijmegen, Regio Stedendriehoek.
Vrijwel alle betrokken gemeenten, Veiligheidsregio’s en Regio Twente vermelden in hun
afzonderlijke reacties dat zij de reactie van Landsdeel Oost onderschrijven.
Alle hieronder samengevatte opmerkingen en vragen van Landsdeel Oost zijn opgenomen in de
Reactienota (in par 4.2.1 ) en van een antwoord voorzien.
Leefbaarheid
1. Landsdeel Oost verwacht een sterke verslechtering van de leefomgeving in Oost-Nederland.
De goederentreinen passen volgens het MER voor een groot deel binnen de wettelijke
normen (indien geldend), maar het is absoluut een forse vermindering ten opzichte van de
huidige situatie.
2. Het MER is niet duidelijk over de maatregelen die al in de referentiesituatie getroffen
moeten worden. Verzocht wordt meer inzicht te geven in de maatregelen die in de huidige
situatie en als gevolg van de autonome groei al moeten worden getroffen. Want er is nu al
sprake van overlast, die eerst moet worden opgelost.
3. Veel gemeenten zijn van mening dat bij de beslissing niet alleen moet worden gelet op de
normen uit de wet- en regelgeving, maar dat ook rekening dient worden gehouden met de
maatschappelijk normen/onaanvaardbare situaties/menselijke aspecten/goede
leefomgeving en al aanwezige hinder. Verzocht wordt om in het kader van leefbaarheid,
veiligheid en bereikbaarheid maatregelen te treffen voordat de wettelijke normen worden
overschreden.
Besluitvorming
4. De resultaten van het overleg in de Tweede Kamer op 8 april 2013 over de consequenties
van de rijksbezuinigingen zijn niet meegenomen. Het MER is immers op 21 mei 2013
gepubliceerd. Het lijkt erop dat de keuze al gemaakt is, terwijl het moment voor het maken
van de voorkeursbeslissing pas eind 2013 is en er nog een tweede fase MER moet volgen. De
vier varianten dienen daarom volgens Landsdeel Oost integraal te worden meegenomen in
de besluitvorming MER 2e fase. Daarmee wordt ook recht gedaan aan één van de
hoofdpunten van de Commissie m.e.r. op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau om de
effecten op het hele tracé in te schatten voordat een variantkeuze wordt gemaakt.
In het MER zijn vier varianten voor het tracé Zutphen - Hengelo onderzocht. De effecten op
de IJssellijn tussen Elst en Zutphen en tussen Hengelo en de grens zijn echter nog niet
bekend. Wij verwachten ook op deze trajecten een verslechtering van de leefomgeving.
Deze effecten kunnen ook per onderzochte variant verschillen en daarom voldoet de huidige
informatie niet om er een variantkeuze op te baseren. Om zo snel mogelijkheid duidelijkheid
te hebben pleiten wij wel voor doorgaan naar de 2e fase MER met inachtneming van alle
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procedurele en inhoudelijke kanttekeningen die wij plaatsen. De keuze voor varianten is pas
mogelijk na het tweede fase-onderzoek. Uitstel van de keuze mag niet leiden tot het niet
nemen van de noodzakelijke maatregelen om de leefbaarheid op peil te houden, er zijn
immers nu al leefbaarheidsproblemen langs het spoor.
5. Landsdeel Oost doet een beroep op de staatssecretaris om geen overhaaste beslissingen te
nemen en pleit voor generatiebestendige oplossingen, waarin niet alleen naar wettelijke
normen wordt gekeken, maar ook nadrukkelijk het menselijke/maatschappelijke aspect
wordt meegenomen.
Lange termijn; prognoses
6. In het MER is voor de vervoersprognoses uitgegaan van een (op dit moment niet realistisch)
hoog economisch scenario. Bij een midden- of laag economisch scenario is de vervoersvraag
10 keer lager, en is de extra Goederenroute Oost-Nederland niet noodzakelijk. Verzocht
wordt de robuustheid van de uitkomsten voor een economisch laag- en midden-scenario te
onderzoeken.
Varianten
7. Verzocht wordt de bestaande route via Amersfoort en Deventer (in het MER de
referentiesituatie) ook als volwaardige variant te beschouwen in de afweging.
8. Als gevolg van lagere prognoses is kiezen voor de route over de IJssellijn nu prematuur.
9. Door vrijwel alle gemeenten wordt gesteld dat de huidige situatie de enige juiste,
maatschappelijk verantwoorde referentiesituatie vormt. Het mag niet zo zijn dat de
toekomstsituatie 2030, zonder de hiervoor noodzakelijke infrastructurele ingrepen, in het
MER wordt aangemerkt als referentiesituatie. Immers, dan worden de feitelijke gevolgen
aangemerkt als autonome groei zonder dat dit wettelijke consequenties heeft.
10. Provinciale Staten van Overijssel zijn van mening dat het MER 2e fase uitgevoerd moet
worden, en dat daarin het gehele tracé van Tweede Maasvlakte tot Duitse grens moet
worden meegenomen, met inbegrip van de kansrijke alternatieven (ook op Duits
grondgebied).
Effectvergelijkingen
11. Het MER 1e fase biedt inzicht in een groot aantal effecten in de verschillende varianten. Op
onderdelen heeft Landsdeel Oost bedenkingen bij het MER zoals o.a.:
a. schrappen van publieksparticipatie m.b.t. de varianten;
b. geen inzicht in de kosten van trillingsmaatregelen;
c. bij externe veiligheid is onvoldoende gekeken naar ‘maatschappelijke normen’;
d. de kosten van mitigerende maatregelen zijn te laag ingeschat als gevolg van het
hoge aantal treinen in de referentiesituatie;
e. het niet betrekken van de effecten op de IJssellijn tussen Elst en Zutphen, en tussen
Hengelo en grens omdat deze per variant kunnen verschillen;
f. overige zaken zoals genoemd in brief en bijlage van Landsdeel Oost Nederland; de
reactie op deelthema’s in deze bijlage is veelvuldig door gemeenten in eigen
bewoordingen in hun afzonderlijke reactie naar voren gebracht.
12. Aanvullend is door gemeenten o.a. ingebracht:
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a. Zorg om de effecten van toegenomen goederenvervoer op toerisme en recreatie in
de omgeving van het spoor.
13. De Veiligheidsregio’s:
a. adviseren om bij de keuze voor een variant of wanneer geen keuze wordt gemaakt
en daarmee de huidige route extra wordt belast, adequate veiligheidsmaatregelen
te treffen op het gebied van bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid en de
oversteekbaarheid van overwegen;
b. constateren dat voor externe veiligheid in het MER de toegepaste methodiek afwijkt
van die voor de andere aspecten. Alleen een toets aan wet- en regelgeving is weinig
onderscheidend waardoor geen uitspraak mogelijk is over de veiligste variant;
c. adviseren in het MER 2e fase nadrukkelijk aandacht te besteden aan het
verantwoorden van het groepsrisico (op kwalitatieve aspecten zoals
bestrijdbaarheid, beheersbaarheid en zelfredzaamheid + voorstellen van adequate
maatregelen).
2.2.5 Reactie Metropool Regio Amsterdam (MRA)
Reactie namens Provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht, Stadsregio Amsterdam, Gemeenten
Almere en Amsterdam. Alle hieronder samengevatte opmerkingen en vragen van de MRA zijn
opgenomen in de Reactienota (in paragraaf 4.3 onder volgnr 268 en 342) en van een antwoord
voorzien.
Lange termijnvisie
1. MRA stelt dat in het algemeen een landelijke en integrale lange termijnvisie op het
goederenvervoer per spoor wordt gemist.
Het niet zo kan zijn dat er op de ene corridor minder toekomstvaste opties worden gekozen
die een negatief effect hebben op de andere corridor, zonder dat daar landelijk bestuurlijk
overleg over heeft plaatsgevonden. De studie die vorig jaar is afgerond geeft onvoldoende
richting voor de oplossing van veiligheid- en capaciteitsknelpunten op het gemengde net in
de brede Randstad.
In het afweegkader van het MER voor de Goederenroute Oost-Nederland horen de
landelijke en integrale effecten meegenomen te worden.
Toekomstvastheid
2. MRA vreest dat het doel van de PHS niet gehaald wordt indien bij achterblijvende
groeiprognose gekozen wordt om het aantal goederenpaden door het oosten te verlagen tot
één pad. MRA vraagt zich af hoe toekomstvast deze oplossing is. Als de route wordt beperkt
tot één pad zit deze route eerder 'vol' en zullen goederenvervoerders de huidige route via
Amsterdam blijven gebruiken. Dit kan leiden tot verdringing van andere goederenstromen
op die routes (van de Amsterdamse haven en Tata Steel naar Oldenzaal v.v.) en vermindert
de betrouwbaarheid voor reizigersstromen.
3. MRA vraagt bij eventuele behoefte in de toekomst om extra goederenpaden via het oosten
uit te breiden zoals gepland in het voorkeursbesluit PHS juni 2010, volgens het 2/2/2-model.
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Varianten
4. Kopmaken kost de goederenvervoerders veel tijd en dus geld, maar is qua investeringen wel
de goedkoopste.
MRA verwacht dat de goederenvervoerders in plaats daarvan routes door de Randstad
zullen prefereren via de steden Rotterdam, Gouda, Amsterdam, Hilversum, Amersfoort en
verder of via Utrecht. Meer goederentreinen die door de Randstad en via het Gooi en
Amersfoort rijden is onwenselijk en heeft vele nadelige gevolgen voor de Randstadregio's; zo
maakt dit ruimtelijke ontwikkeling bij station Amersfoort nagenoeg onmogelijk.
5. Wanneer de goederenstromen aantrekken en een extra pad nodig wordt via OostNederland, dan biedt de variant “Kopmaken te Deventer” onvoldoende capaciteit. De
investeringen voor Kopmaken in Deventer dragen zodoende niet bij aan een structurele
oplossing.
6. Een extra investering voor een robuustere oplossing (dan Kopmaken te Deventer) levert een
hogere meerwaarde op in het gebruik, zoals bijvoorbeeld bij de boog bij Bathmen.
2.2.6

KNV Spoorgoederenvervoer, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf
Amsterdam
Alle hieronder samengevatte opmerkingen en vragen van deze vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven zijn opgenomen in de Reactienota (paragraaf 4.3 onder volgnummers 240, 243 en
1334) en van een antwoord voorzien.
Besluitvorming
1. Havenbedrijf Rotterdam verzoekt om in de verdere besluitvorming een landelijke en
integrale afweging te maken, waarbij over het gehele tracé de economische en
leefbaarheideffecten tussen de verschillende alternatieven beter uitgewerkt zijn.
Toekomstvastheid
2. Havenbedrijf Amsterdam stelt dat conclusie "toekomstvastheid" bij 1 of 2 goederenpaden
niet dezelfde score kunnen opleveren bij iedere variant. Het Havenbedrijf pleit voor de
Voorkeursbeslissing PHS, namelijk voor routering volgens het 2/2/2/model.
3. Havenbedrijf Rotterdam pleit, vanwege de forse investeringen, voor een kwalitatief goed en
toekomstvast spoorproduct. Qua toekomstvastheid scoort variant” Kopmaken te Deventer”
significant minder goed dan de andere varianten. Het Havenbedrijf bepleit een
goederenverbinding met rechtstreekse routes zonder kopmaken, gericht op het realiseren
van een "groene golf".
4. Koninklijk Nederlands Vervoer geeft aan dat er in de huidige situatie al capaciteitsproblemen
bestaan op met name het traject Deventer - Oldenzaal. Omdat het goederenvervoer gaat
toenemen is het van groot belang dat de spoorinfrastructuur wordt verbeterd zodat er geen
verdere vermindering van de capaciteit optreedt.
Variant Kopmaken Deventer
5. Havenbedrijf Amsterdam ziet logistieke beperkingen voor de variant “Kopmaken te
Deventer”. Kopmaken leidt tot tijdsverlies, geeft een groter risico op vertraging (ook voor
personentreinen op dezelfde route) en kan leiden tot extra kosten voor de vervoerders. De
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extra kosten (vertraging, inzet extra treinsets, tijdsverlies kopmaken) zijn niet meegenomen
in het MER.
6. Havenbedrijf Rotterdam is van mening dat de variant “Kopmaken te Deventer” er in het MER
te gunstig uit komt omdat er geen rekening gehouden is met de extra operationele kosten
en de toegenomen kans op verstoring waardoor het doorgaande treinpad niet meer gehaald
zou kunnen worden. Daarbij zal bij deze variant in termen van overlast iedere trein twee
maal het traject in het stedelijk gebied van Deventer doorlopen.
7. KNV stelt dat wanneer het wel of niet aanwezig zijn van een logistieke breuk wordt
meegenomen bij de economische vergelijking dit grote verschillen veroorzaakt tussen de
varianten. De langere tijd bij de variant “Kopmaken te Deventer” leidt tot een extra
economisch nadelig effect voor de vervoerders van € 135 - 164 miljoen. KNV stelt dat de
slechtere concurrentiepositie die dit tot gevolg heeft de extra kosten die voor andere
varianten gemaakt worden ruimschoots compenseren en dat deze kostenafweging
meegenomen moet worden in het MER.
Effectvergelijkingen
8. Havenbedrijf Amsterdam betwijfelt de conclusie (paragraaf 8.7, tabel 8-22) dat Kopmaken te
Deventer over het algemeen de kleinste effecten heeft. De scores (gebruikswaarde,
toekomstvastheid en goederenpaden) ten opzichte van de referentiesituatie lijken niet reëel
ingeschat.
9. Havenbedrijf Rotterdam verzoekt om in het MER bij vergelijking van de vier alternatieven
behalve rittijden en energiekosten ook de operationele kosten en risico's op vertragingen in
de gebruikswaarde vergelijking mee te nemen.
10. KNV stelt dat het MER een omissie bevat bij de vergelijking van de economische thema's. Bij
de aantrekkelijkheid van de varianten worden voor vervoerders alleen de rittijd en
energiekosten meegenomen en niet de economische meerkosten van vervoerders (zoals
bijvoorbeeld de hogere investeringskosten voor locomotieven en een lagere productiviteit
van materieel en personeel in vergelijking met Duitsland). Dit betekent een te smalle basis
om de varianten op te vergelijken.
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3 Overzicht van insprekers
In dit hoofdstuk zijn alle insprekers opgenomen die een reactie op de ‘Milieueffectrapportage 1e fase
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer GoederenrouteOost- Nederland’ hebben ingediend.
De lijst met insprekers is verdeeld in twee lijsten:
1. alle particulieren die een reactie hebben ingediend staan vermeld in de lijst in paragraaf 3.1;
2. alle organisaties vinden hun ingediende reactie in de lijst in paragraaf 3.2.
Van de insprekers zijn in de lijsten alle (achter)namen weergegeven in alfabetische volgorde. Elke
reactie heeft een uniek volgnummer gekregen. Dit (administratieve) volgnummer correspondeert
met de behandeling van de betreffende reactie en de reactie namens de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu daarop, te vinden in hoofdstuk 4 van deze Reactienota.
Enkele bijzonderheden in het overzicht van insprekers:
 Mede-ondertekenaars van reacties, die zijn ingediend door een organisatie, kunnen het
volgnummer vinden met behulp van de kolom Organisatie in paragraaf 3.2.
 Dubbelingen: als een naam meerdere keren voorkomt in het overzicht van insprekers
betekent het dat meerdere reacties zijn ingezonden door dezelfde inspreker, waaraan
verschillende volgnummers zijn toegekend. Dit komt vaak voor bij insprekers uit Bathmen.
 Onbekend: er zijn ook reacties ingezonden die niet geadresseerd zijn. Anonieme brieven
(zonder naam en adres) zijn niet opgenomen in de lijst.
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3.1 Overzicht reacties van personen
De tabel in deze paragraaf geeft een overzicht van alle personen die op persoonlijke titel een reactie
op het MER 1e fase hebben ingediend. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel
corresponderen met de door Centrum Publieksparticipatie gegeven volgnummers.

Volgnr.
301
363
962
1102
569
54
639
201
285
46
982
51
47
874
328
948
620
627
445
288
806
475
411
772
1376
1122
703
118
339
550
1123
1018
48
137
1166
1022
231
329
137
860
336
510
420
1203
1118
982
1375
51

Aanhef
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr./Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.

Naam
Aalderink, D.G.
Aalderink, H.H.
Aalderink, I.
Aalpoel, H.C.
Aaltink, C.
Aan de Stegge, J.B.
Aanstoot, S.
Aarsen, D.W.M.
Aarsen, J.W.M.
Aarsman
Aarsman, A.
Aarsman, J.
Aarsman-Copini, J.
Abbink
Abram, I.B.A.
Aburand - Smit, M.G.
Achterberg, A.
Ader, T.M.A.
Aelen, M.J.F.
Aken, M.B.H.
Alberts, L.
Alberts-Nijland
Alten, B.D.
Ancona, Ch.C.
Andela, A.
Andela, M.
Andela, M.
Ankersmid, F.H.E.
Ankersmit, R.
Apel, A.
Apel, A.
Appelman, C.N.T.
Arentsen, H.G.J.
Arentsen, V.
Ark, J.
Ark, J.H.
Asselt, H.J.
Asselt, O.
Assen, G.B.M.
Assies, H.
Assink, J.
Ast, J.
Averdijk, J.H.B.
Baar, E.H.C.P.
Baarslag, A.
Baarslag, A.W.J.F.
Baarslag, A.W.J.F.
Baarslag, L.

Plaats
LAREN GLD
HENGELO OV
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
HOLTEN
LAREN GLD
IJSSELSTEIN UT
BATHMEN
BATHMEN
ENSCHEDE
BATHMEN
ZUTPHEN
LOCHEM
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
ENSCHEDE
DELDEN
HOLTEN

ENSCHEDE
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
HENGELO OV
HENGELO OV
AMBT DELDEN
BATHMEN
LOCHEM
ARNHEM
EPSE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr. Aanhef
1286 Fam.
377 Mevr.

Naam
Baas, C.A.M.
Bakker - van de Water,
L.W.C.
849 Dhr.
Bakker, F.H.M.
693 Fam.
Bakker, G.
600 Mevr.
Bakker, J.
1034 Dhr.
Bakker, J.H.
1164 Mevr.
Bakker, N.
1309 Fam.
Bakker, R.
51 Mevr.
Bakker, S.
177 Fam.
Balder, J.C.
863 Fam.
Baltes - Jurriens
993 Fam.
Baltes - Jurriens, A
713 Mevr.
Baltes, C.
771 Fam.
Baltes, C.
649 Fam.
Baltes, H.
939 Mevr.
Baltes, I.
1014 Dhr.
Baltes, N.
1111 Dhr.
Baltes, N.
1195 Dhr.
Baltes, N.
759 Dhr.
Baltes, R.
938 Fam.
Baltes, T.
137 Fam.
Banning, E.J.M.
598 Mevr.
Bannink-van Tent Beking,
M.H.
1153 Mevr.
Barink - Essink, G.
1002 Fam.
Bartelse - Alt, C.
1336 Fam.
Barvelink, H.
137 Fam.
Batloom, W.L.A.
475 Fam.
Batter Klein, J.
101 Dhr./Mevr. Beek, L.
935 Dhr.
Beek, R.
306 Mevr.
Beekman, R.
805 Dhr.
Beem, B.
892 Fam.
Beerthuis, J.G.
826 Fam.
Beerthuis-Wouter, J.M.
406 Dhr.
Beesen, A.H.G.C.
1344 Dhr.
Beest, J.A.
1362 Fam.
Beijers - v.d. Meij, C.J.
109 Dhr.
Beijers, G.J.
51 Fam.
Beinktwel, M.G.
1287 Dhr.
Bekendam, J.
137 Fam.
Bekhuis, A.G.C.
137 Dhr.
Bekhuis, B.
307 Fam.
Bekker, B.L.H.
888 Fam.
Bekking, H.
802 Fam.
Bekveld, D.A.M.
1020 Dhr.
Belderman, D.

Plaats
HENGELO OV
BORNE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
HENGELO OV
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
GOOR
GOOR
DEVENTER
HOLTEN
DELDEN
ZUTPHEN
LOCHEM
BATHMEN
GORSSEL
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ARNHEM
DEVENTER
DEVENTER
BATHMEN
HENGELO OV
HENGELO OV
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
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Volgnr.
798
1196
611
137
1156
1045
305
1308
622
509
24
119
1217
1151
743
1035
547
210
1176
63
597
1016
1142
1157
1158
1163
1085
956
668
1146
1005
1187
1202
458
146
1152
958
583
393
739
1010
671
619
1137
1044
862
1121
1206
1157
144
46
1301
707
1040
1106
686
1200

Aanhef
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.

Naam
Beldman - Preuter, J.
Beldman, J.
Belemom, F.A.
Bellink Nijland, J.H.F.
Belt, G.
Belt, M.
Beltman, H.H.
Beltman, M.
Beltman, R.
Bemmelen, R.
Benes, P.C.
Bennink, J.F.
Berends- Vermeulen, M.
Berends, J.
Berends, W.
Berendsen - Gerrit Jans,
M.J.
Berendsen, P.
Berfelo
Berfelo, J.
Berg, B.N.
Berg, J.
Berg, K.
Berge, B.
Berge, K.
Berge, K.
Berge, L.
Berge, R.
Berk - Mook, N.G.
Berk, W.D.J.
Berkum, A.
Berkum, D.
Berkum, J.
Berkum, L.
Berlee, C.
Berndes, B.
Besselink, B.
Bettenhaussen, A.F.G.
Bettenhaussen, C.M.
Beukema , F.W.F.
Beumen, J.
Beumer - Rodijk, M.
Beumer, A.J.M.
Beumer, L.
Beumer, M.
Beumer, R.
Beumer, S.
Beunk - Smit, M.H.
Beunk - Smit, M.H.
Beuriki, A.
Beurs, J.R.
Beusekamp, D.
Beusekamp, D.
Beusekamp, R.
Bidderman, J.
Bidderman, J.
Biekman, R.
Bielderman, A.J.C.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
ARNHEM
LOCHEM
MARKELO
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
OOSTERBEEK
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
1131
792
761
1193
51
51
593
846
626
1045
47
696
982
752
1266
1269
1125
1270
1279
223
1149
224
324
1184
137
867

Aanhef
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.

Naam
Bielderman, D.
Bielderman, J.
Bielderman, L.
Bieldersma, A.
Bieleman - Oollsekkink
Bieleman, B.
Bieleman, L.
Bieleman, M.
Bieleman, N.
Bieleman, R.
Bieleman, R.
Bieleman, R.
Bieleman, R.
Bijllaardt, R.
Binnerts, J.
Blaauw, G.S.
Blaauw, J.
Blaauw, J.
Blaauw, J.H.
Blank, A.W.
Blankema - Enomaz, A.
Bleijenberg, J.B.
Bloch, D.
Bloedjes, M.W.V.
Bloemena, B.I.E.
Bloemenkamp - Roeterdink,
F.W.
551 Mevr.
Bloemenkamp, Annemiek
990 Dhr.
Bloemenkamp, J.
513 Mevr.
Bloemenkamp, L.
1037 Fam.
Bloemenkamp, M.W.M.
516 Fam.
Bloemink, G.A.
1177 Fam.
Bloemink, G.A.
911 Fam.
Blom, S.S.
1147 Mevr.
Bluemink, D.
51 Fam.
Boekkes, G.H.
51 Fam.
Boekkes, O.
1187 Fam.
Boelsma
986 Fam.
Boelsma, J.
90 Dhr.
Boensma, J.J.M.
1111 Fam.
Boer
1083 Fam.
Boer, J.
272 Dhr.
Boer, O.
430 Dhr.
Boer, P.W.M.
80 Mevr.
Boer-Braakhekke, E.I.
944 Fam.
Boerma, H.J.
475 Dhr.
Boersma, A.J.
1345 Fam.
Bokdam, V.H.
21 Fam.
Bokhorst, J.D.
40 Fam.
Bokhorst, J.D.
46 Fam.
Bokhorst, J.D.
48 Fam.
Bokhorst, J.D.
1152 Fam.
Bokhorst, J.D.
1076 Fam.
Bökkerink, J.
108 Dhr./Mevr. Bökkerink-Oude Veldhuis, V
1178 Mevr.
Boksebeld, H.
1178 Dhr.
Boksebeld, I.
655 Dhr.
Boksebeld, J.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
COLMSCHATE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

COLMSCHATE
COLMSCHATE
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
ALMEN
LOCHEM
BATHMEN
ZUTPHEN
AMBT DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
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Volgnr.
816
1178
434
584
1179
299
105
203
137
12
308
1183
35
51
1031
1098
856
1361
492
1206
546
1047
491
1276
314
493
417
1166
21
669
1204
781
40
1152
1092
1123
1142
147
661
1132
188
475
137
24
968
1106
41
1157
861
419
1227
1163
1389
810
982
44
791
184

Aanhef
Mevr.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.
Fam.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.

Naam
Boksebeld, L.
Boksebeld, M.
Bokum, F.A.M.
Bolink Hijboer, G.
Bolink, C.
Bolscher, P.J.A.
Bolt, M.T.T.
Bolwerk, A.J.
Bont ter Braak, H.
Bont, W.P.G.
Bontekoe, E.
Booren
Bordes-Knook, J.
Borgen, J.H.
Borman, L.M.
Borninkhof - Hiddink, H.
Borninkhof, H.J.
Bos, H.B.J.
Bos, J.
Bos, J.
Bos, M.
Bos, M.
Bos, R.
Bosch, W.
Boschloo, M.
Bos-Flierman, G.
Bosma, J.L.
Bosman, G.
Bosman, G.H.
Bosman, H.
Bosman, H.
Bosman, H.A.
Bosman-Heijloo, M.D.A.
Bosman-Heijloo, M.D.A.
Bosscher, L.
Bosscher, R
Bosscher, R.
Bouwens, L.H.M.
Bouwman - Temmink, D.
Bouwman - Temmink, D.
Bovee, P.C.A.M.
Boxma, U.
Braak, A.A.J.
Braakhekke, C.M.T.
Braakhekke, H.
Braakhekke, H.
Bragonje, R.
Brand, B.J.
Brand, J.
Brand-Beld, M.T.L.
Brandenbarg - Israël, M.J.J.
Brandma, W.F.
Brandt, P.
Brannuis, R.
Brensink, G.W.H.
Breukers, W.J.M.
Breukink - Cieraad, M.
Breukink, C.J.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
HARFSEN
GOOR
DELDEN
DELDEN
LOCHEM
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
EEFDE
DEVENTER
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
JOPPE

HENGELO OV
ZUTPHEN
DELDEN
JOPPE
JOPPE
JOPPE
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BORNE
NEEDE
BATHMEN
BATHMEN

DELDEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
51
1219
843
640
951
555
1349
323
1240
565
527
238
1100
981
51
811
48
1263
1098

Aanhef
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Dhr.

Naam
Brilman, G.H.
Brilman, G.W.
Brilman, S.
Brilman-Bos, H.
Brink - Prent, A
Brink, M.
Brinkman - Alberts, H.
Brinkman, A.
Brinkman, C.
Brinkman, H.
Brinkman-Zuurveld, W.
Broek, F.
Broekhuis, J.
Broekhuis, S.
Broens, J.J.
Broer - Tamboer, M.C.E.
Bronnewijker, H.
Bronsvoord - Eggink, H.J.
Bronsvoord - van Schaden,
W.J.
571 Dhr.
Bronsvoord, H.
915 Fam.
Bronsvoord, H.E.
1179 Dhr.
Bronsvoord, H.E.
694 Fam.
Bronsvoord, H.J.
1262 Dhr.
Bronsvoord, J.
679 Mevr.
Bronsvoord, T.
40 Mevr.
Bronzewijker-Beusekamp,
J.H.
46 Mevr.
Bronzewijker-Beuzekamp,
J.H.
51 Fam.
Bronzewijker- Beusekamp,
J.H.
114 Fam.
Bronzewijker- Beusekamp,
J.H.
1152 Fam.
Bronzewijker - Beusekamp,
J.H.
1359 Fam.
Bronzewijker - Beusekamp,
J.H.
21 Fam.
Bronzewijker, F.R.
63 Fam.
Bronzewijker, F.Z.
1357 Fam.
Bronzewijker, F.Z.
21 Fam.
Bronzewijker, G.W.
47 Fam.
Bronzewijker, G.W.H.
51 Fam.
Bronzewijker, G.W.H.
63 Fam.
Bronzewijker, G.W.H.
1348 Fam.
Bronzewijker, G.W.H.
1358 Fam.
Bronzewijker, H.
1032 Fam.
Brouwen, H.
130 Dhr./Mevr. Brouwer, J.H.J.M.
728 Mevr.
Brouwer, M.
51 Dhr.
Bruggeman, A.J.
903 Dhr.
Bruggeman, E.
1040 Fam.
Bruggeman, F.
51 Fam.
Bruggeman, G.T.
720 Mevr.
Bruggeman, I.
991 Fam.
Bruggeman, K.
137 Mevr.
Brugma-Alessie, E.
1366 Fam.
Brummelman, A.J.
310 Dhr.
Brunnekreef, A.J.G.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ALMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
BATHMEN
BRUMMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
LAREN GLD
GOOR
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Volgnr.
1089
331
137
137
137
985
1231
1141
1096
137
783
48
211
75
865
400
137
1043
1089
1356
290
137
137
371
1323
187
1037
1166
1033
407
729
1050
364
475
1011
641
1091
965
1144
1244
529
1032
23
181
633
830
1046
604
1312
996
1093
947
332
413
1160
137
631

Aanhef
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr.

Naam
Buddink, H.N.
Bumann, F.J.G.
Burg, W.L.
Burger, C.P.
Burgers, C.J.M.
Burghart, M.
Burink Kamphuis, G.
Buss, S.
Buunel, R.
Buuren, E.A.M.
Buuren, S.
Buurman, A.
Buurman, A.
Campen, G.
Carbaat, H.
Carmiggelt, H.J.
Carpienter Wolf, J.H.H.
Caverlé, M.
Cazeamier, B.G.
Cazemier, D.
Chaabane, H.
Claassen, C.C.
Claassen-van Zeben, M.
Coeverden, K.
Creemers, J.H.M.
Cuppen-Geurts, A.M.A.J.
Daams, A.
Dam
Dam, D.M.W.
Dam, G.H.
Dam, M.

Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.

Damen, L.W.M.
Damink, G.J.
Damkot
Dansra
Dassen, H.
Dassen, H.
Dassen, W.
Dassen, W.
David, L.
de Vries, I
Delekeen
Delhez, J.L.
Delhez, R.E.
den Heeten, A.
Denneboom, D.
Denneboom, D.J.J.
Denneboom, E.
Denneboom, G.J.
Denneboom, H.T.
Denneboom, T.
Derks, E.
Derksen, H.
Derriks, J.C.
Deten, A.J.
Deutman, C.M.E.
Diebels

Plaats
BATHMEN
HENGELO OV
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
DEVENTER
DEVENTER
DEVENTER
BATHMEN
LOCHEM
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
DELDEN
DELDEN
WIERDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
COLMSCHATE
COLMSCHATE
KRING VAN
DORTH
GOOR
BORNE
ZUTPHEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
AMSTERDAM
DEVENTER
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
EEFDE
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN

Volgnr.
1379
1099
1093
68
1210
137
1184
175
51
883
479
48
415
51
51
421
395
794
1104
255
437
823
22
646
137
1057
836
581
612
1052
1223
374
227
461
137
78
726
1142
1103
1176
37
475
638
894
475
511
889
818
918
16
72
16
1251
629
1191
235
1370

Aanhef
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.

Naam
Diekerhof, G.
Diekman - Willems, W.K.M.
Diekman, H.G.
Diele, F.H.
Diepen, J.
Diggele, A.J.
Dijk
Dijk, A.G.
Dijk, J.
Dijk, S.
Dijkerman, J.
Dijkstra, F.C.
Dijkstra, R.C.A.M.
Dikkers - Elmeink, L.
Dikkers, E.
Dikmen, I.
Ditshuizen, H.J.
Dokter
Dokter, A.
Dolman, J.J.
Domhof, U.
Dommerholt, H.
Donkers, B.
Donkers, H.J.
Doornhein-Vastenburg, I.
Dougle, P.G.
Douma - Wiersma, Y.
Douma, S.
Douter, A.
Dozeman, G.
Dozeman, J.
Draafsel-Schippers, J.
Drewes, L.D.
Driel, B.A.
Driel-Grootenhuis, A.G.S.
Driem, G.A.
Drogt, D.
Duijn, C.L.
Duijn, G.
Duijn, O.
Duist, W.J.G.
Duits, G.J.
Duiven, J.E.
Duivenvoorde, A.
Dussen, M.C.J.
Duteweert, A.C.
Duteweert, B.J.
Duteweert, D.
Duuren, W.
Duurland, J.
Duurland, Y.B.
Duurland-Ruijtenbeek,
P.W.C.
Ebrecht, F.
Eek - Klein Hegeman, W.H.
Eek, B.
Eenkhoorn, E.
Eerdt, P.A.

Plaats
BATHMEN
OKKENBROEK
OKKENBROEK
DELDEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
HENGELO OV
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BERLTSUM
AMBT DELDEN

ALMELO
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
MARKELO
AMBT DELDEN
MENAAM
MENAAM
BATHMEN

DELDEN
LETTELE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
ZUTPHEN
BATHMEN
BATHMEN
ZUTPHEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
GOOR
GOOR
GOOR
HOLTEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
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Volgnr.
1329
877
137
153
137
1056
741
1063
925
1128
86
1068
737
379
230
982
51
46
1214
40
1126
1071
300
715
682
48
1032
651
1171
1125
1248
662
137
234
186
650
1009
1040
117
151
977
851
927
825
311
1117
1007
1068
296
920
963
959
1067
573
996
1157
1320
514

Aanhef
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.

Naam
Eerdt-Gerritsen, M.
Eertink, R.
Eibergen, P.O.
Eijkelkamp, H.H.M.
Einde, J.H.
Ekelenburg, O.
Elferink, P.
Elliot
Elmerink - Stevens, A.
Elmerink, I.
Elsas, J.
Elshof, R.B.J.
Elst, P.
Emmerik, E.J.
Enderink, A.
Enneman - Stegink, W.
Enneman, B.
Enneman, E.
Enneman, E.
Enneman, R.
Ensing - van Dorp, C.
Ensing, K.
Esch, R.R.
Esmeijer, E.
Esmeijer, T.
Esmeijer, T.H.
Esmeijer, Th.
Essen, H.
Essen, H.G.
Essen, T.
Esther
Etienne, E.J.
Eyck, P.
Faassen, G.
Faber, E.J.
Faber, H.G.
Feerse
Feerse
Feijten, J.
Feijten, T.
Fens, J.H.
Ferwerda, H.
Ferwerda, J.
Fiencken, M.
Flach-Koopmans, H.B.
Flierman - de Groot, D.G.
Flierman - Nieuwehuis, G.
Flierman - Smale, G.
Flierman, A.A.M.
Flierman, B.
Flierman, F.
Flierman, G.
Flierman, G.
Flierman, H.A.A.
Flierman, J.
Flierman, J.W.
Flierman, J.W.
Flierman, R.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
GOOR
GOOR
DELDEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
LOCHEM
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEN HAAG
BATHMEN
DELDEN
HENGELO OV
ZENDEREN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ARNHEM
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
1147
942
21
51
114
982
1044
1299
439
21
254
137
28
48
747
1387
48
40
982
46
853
1014
53
475
576
1005
659
1161
1216
1106
998
560
1207
182
545
48
259
229
239
1291
1330
1311
313
1291
1310
450
1049
1049
449
35
42
870
158
1046
137
423
1132
252

Aanhef
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.

Naam
Flierman, S.
Flierman, S.
Flierman, T.C.
Flierman, T.C.
Flierman, T.C.
Flierman, T.C.
Flierman, T.C.
Flinkert, W.
Fokkink, P.F.M.
Fomker, B.
Fontijn, R.W.G.
Franke, G.H.M.
Fransen, E.J.
Frielemeijer, T.
Frieling, A.H.
G., Meer
Ganzeboom - Snib, M.J.G.
Ganzeboom, H.
Ganzeboom, H.
Ganzeboom, M.
Garritsen, C.C.
Geduld, J.
Geerdink, R.
Geerken, C.E.
Geerse, F.M.
Geerse, F.M.
Geerse, H.
Geerse, H.
Geerse, H.
Geerse, J.
Geerse, P.M.
Geerse, T.P.
Geerse-Hoytink, J.
Gels, J.H.B.
Geraedts - Panis, H.
Gerfen, P.
Gerritsen, J.W.M.
Gerritsen, R.W.H.
Gerritsen, T.T.
Gerritsjans - Veenstra, R.
Gerritsjans, F.
Gerritsjans, J.
Gerritsjans, K.
Gerritsjans, T.B.I.M.
Gervers
Geurts, A.
Geurts, C.
Geurts, D.
Geurts-Holtslag, C.A.
Geus, J.B.
Geusendam , H.M.
Geverink, E.
Gigengack, F.F.M.
Glalsbeek, L.
Gnodde, H.P.
Goede, A.H.M.
Goor, R.J.
Goorman, M.M.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
COLMSCHATE
MARKELO
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
ZUTPHEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
WIERDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
EEFDE
VELP (GLD)
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
JOPPE
ENSCHEDE
NUENEN
JOPPE
DELDEN
HENGELO OV
BATHMEN
HENGELO OV
BATHMEN
DELDEN
EEFDE
BATHMEN
LOCHEM
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Volgnr.
839
485
412
1142
475
1025
295
804
1116
123
1059
408
51
114
1032
40
40
1100
1139
1140
1201
51
814
630
1195
1047
572
1138
815
35
137
1202
275
821
648
736
852
103
1206
1121
1121
137
890
111
1166
1220
1008
1104
1013
459
1250
1255
1253
1261
1258
137
327

Aanhef
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.

Naam
Goossen, G.A.M.
Goossen, L.
Gort, R.H.
Graag - Klokman, T.
Gravestein, E.A.
Greven, J.
Greven, S.H.
Grijff, M.D.
Grijsen, T.
Groefsema-Nieuwpoort,
C.A.A.
Groenewoud, P.
Groenhuijzen, H.J.
Groenouwe - Beltman, W.
Groenouwe, H.
Groenouwe, H.
Groenouwe, H.
Groosjohan, A.
Groot Bronsvoort-Schutte, J
Groot Bronsvoort, J.
Groot Bronsvoort, J.
Groot Bronsvoort, W.
Groot Koerkamp, A.
Groot Koerkamp, A.
Groot Koerkamp, R.
Groot Lipman, E.
Groot Lipman, M.
Groot, J.
Grootentraast, T.
Grootentraast, W.J.
Groothengel, C.W.
Groothuis, A.
Groten Traast, F.
Groten, E.J.
Guijt, O.B.A.
Guijt, R.
Guijt, S.
Guijt, W.
Haafkes Walhof, A.M.B.B.
Haafkes, B.
Haafkes, N.
Haafkes, N.
Haan, G.H.
Haar, C.A.
Haarman, A.G.J.
Haarman, E.
Haarman, E.
Haarman, H.C.
Haarman, L.
Haarman, R.
Haarman, R.J.M.
Haberman, E.
Haberman, H.
Haberman, T.
Habermann, A.
Habermann, M.
Hagen, R.F.
Hagen, R.R.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
ZUTPHEN
BATHMEN
ZUTPHEN
GOOR
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
LOCHEM

ALMEN
BATHMEN

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EDE GLD
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
AMBT DELDEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
LETTELE
LETTELE
LETTELE
LETTELE
DELDEN
EEFDE

Volgnr.
1226
172
257
1367
788
47
48
43
34
785
35
472
1095
1129
683
1089
987
9
762
917
1190
777
812
1283
1313
556
51
73
475
1275
1277
1273
1272
1252
390
697
837
982
574
1165
291
375
869
831
985
564
1032
1042
1024
740
548
88
663
989
161
297
1140
322

Aanhef
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr./Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.

Naam
Haitsma, L.
Hakkenbroek, L.W.M.
Halfman, J.
Ham, A.J.
Hamelink, G.
Hamer, A.H.
Hamer, A.H.
Hamers, K.
Hamers-de Vos, C.F.
Hammelink, K.
Hanekamp, L.J.
Hankel, H.
Hanzen - Bakker, C.C.
Hanzen, A.
Hanzen, B.
Happ, N.
Happert, A.
Harkel, L.
Harkema, L.
Harmelink - Esmeijer, I.J.W.
Harmelink - Reilink, M.
Harmelink, A.J.
Harmelink, E
Harmelink, J.W.
Harmelink, M.
Harmelink, R.
Harmelink, S.
Harmsel, H.
Harmsen, E.
Hartema
Hartema, R.
Hartema, R.J.
Hartema-van Hulsenbeek, R
Hartman, J.G.
Harwig, H.W.
Hasselt, C.
Hasselt, C.
Hattink, W.
Have, A.
Have, L.
Havenaar, R.
Haverkate-Escher, H.
Haverslag - Haarman, A.
Haverslag, H.
Haverslag, J.
Heck, G.
Heck, G.A.M.O.
Heerde, W.J.
Heestermans, J.M.
Heetebrij, A.
Hegeman, W.
Heide, H.M.
Heijster
Heijting Kaber, A.
Heimerikx, P.W.M.
Hekkelman, H.
Hekkert - Klein Hegeman
Helden, M.A.W.

Plaats
COLMSCHATE
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
GOOR
BATHMEN
DELDEN
VELP GLD
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
HENGELO OV
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

ZUTPHEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
VELP GLD
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
BATHMEN
EEFDE
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
HENGELO OV
BATHMEN
BATHMEN
HENGELO OV
EEFDE
BATHMEN
DELDEN
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Volgnr.
2
483
142
1088
758
716
440
996
1331
1332
1333
262
1360
316
51
1168
734
1224
943
475
475
35
35
1172
84
36
1290
183
1131
489
817
1153
674
953
991
209
994
544
67
677
1156
905
884
990
1152
65
1212
1225
46
1190
137
1121
1206
500
208
469
709
192

Aanhef
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.

Naam
Hellegers, W.E.H.M.
Helmens
Helmers, H.
Hen, W.I.D.
Hendriks, J.
Hendriks, W.
Hendriks-Venema, A.
Hennekman - Bante, C.
Herbers, W.
Herbes, E.
Herbes, H.
Hermanussen, M.
Hermelink, L.P.M.J.
Hesselink, W.
Heuks
Heuvelman - Valk, G.
Heuvelman, M.
Heuvelman, W.
Hiele, K.
Hietbrink
Hietbrink
Hilbrink, G.
Hilbrink, G.
Hillebrand, D.
Hoeben, J.J.H.
Hoek, J.H.H.
Hoek, M.A.
Hoek-Baak, G.M.
Hoekman, D.
Hoekman, Y.
Hoekman-Harmelink, J.
Hoekstra, J.D.
Hoen-Schuite, M.
Hof
Hof, C.
Hof-Bronsvoord, T.
Hof-Bronsvoord, T.
Hof-Klein Teesdink, J.
Hofman, G.
Hofstede, R.
Höften, A.
Höften, G.J.H.
Höften, J.A.
Hogendorn, J.
Holmen, W.A.
Holmer, W.
Holmer, W.
Holmer, W.
Holmer-Rits, W.
Holshorst, J.
Holterman, J.
Holterman, M.
Holterman, M.
Holterman, W.B.J.
Holtkamp, A.
Holtkamp, A.
Holtslag - vd Burg, G.C.
Hommersom, F.

Plaats
OLDENZAAL
GOOR
WARNSVELD
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
RHEDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
LAREN GLD
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EPSE
ZUTPHEN
ZUTPHEN
MARKELO
MARKELO
HOOG KEPPEL
GOOR
GOOR
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
DEVENTER
BATHMEN
DELDEN

Volgnr.
101
426
567
1182
1037
746
137
1126
1000
1324
1322
40
755
1016
7
854
1195
1038
1179
1038
1160
519
1066
287
180
116
1014
73
150
165
733
1134
51
563
1377
1378
796
1127
1041
1136
414
456
985
1130
1000
594
320
1230
1228
1113
1135
508
1129
1130
1295
732
1120
1126

Aanhef
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.

Naam
Hondebrink, V.G.M.
Hoogendam, E.
Hoogland, W.
Hoogmager, C.
Hooijmans, M.
Hooijmans, W.H.
Hoonhorst, J.
Hoonte, A.J.
Hoopert, U.
Hopman, C.
Hopman, M.A.
Horn, M.
Horst, G.J.M.
Horst, H.
Horst, M.
Horst, M.
Hotsma, L.H.
Hout, H.
Hout, P.
Houtman - de Jong, H.
Houtzager, F.
Houtzager, H.W.
Hove, F.
Hovels, J.
Hoven, F.G.E.
Huchshorn, P.
Huike - Temmink, G.
Huisstede, C.
Huisstede, H.J.
Huisstede, J.G.M.
Hulman, F.
Hulman, L.
Hulscher - Mestrou, E.
Hulsegge, D.
Hulst - van Kooten, F.A.
Hulst, H.
Hummelink, J.
Hummelink, J.H.
Hummelink, R.
Hummelink, S.
Hunneman, B.G.W.
Iddekinge, P.A.A.
IJzinga - Prins, C.J.
Ilbrink - van Essen, W.M.
Ilbrink, H.J.
Imhoff, A.
Ipenburg, N.N.
Israël - Wagenvoort, A.
Israël, H.J.W.
Itjeshorst, G.J.
Itjeshorst, G.J.
Jaarsma-Lebbink
Jacob, H.
Jansen - Brilman, J.
Jansen - Harmelink, J.W.
Jansen - Reilink, A.W.
Jansen - Vanmarche, B.
Jansen - Wegstapel, I.

Plaats
MARKELO
BATHMEN
BATHMEN
DEN HAAG
DEN HAAG
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
GORSSEL
GOOR
BATHMEN
DELDEN
GOOR
LETTELE
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ALMEN
GOOR
BATHMEN
EPSE
EPSE
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
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Volgnr.
1204
1019
480
928
195
318
644
114
989
1080
1138
1032
1305
137
1284
872
1089
1196
1217
1046
137
87
6
570
1242
1351
1352
1350
1353
1354
368
1159
404
605
1127
654
698
539
1000
1130
63
971
194
824
1118
984
137
1236
126
924
48
1214
521
756
738
1004
1004
48

Aanhef
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

Naam
Jansen, B.
Jansen, E.
Jansen, E.
Jansen, E.
Jansen, F.J.
Jansen, F.J.
Jansen, F.J.
Jansen, H.
Jansen, H.
Jansen, H.
Jansen, H.
Jansen, H.G.
Jansen, H.G.
Jansen, J.
Jansen, J.W.
Jansen, L.
Jansen, R.
Jansen, R.
Jansen, T.
Jansen, W.
Jansen, W.F
Jansen, W.G.
Janssen, C.B.M.
Jeerse, F.M.
Jens, Haberman
Jimmink, B.
Jimmink, I.
Jimmink, L.
Jimmink, M.
Jimmink, R.
Jogems, A.
Jong - Broekhuis
Jong, A.
Jong, J.
Jong, J.G.
Jong, L.
Jong, R.
Jong, W.I
Jongbloed, E.
Jongbloed, H.
Jong-Broekhuis
Jonge, A.
Jongerling, S.J.
Jonker
Jonker - Vrugteveen, K.
Jonker, B.
Jonker, J.B.
Jonker, P.
Joode, Y.
Journee - te Boekhorst, A.
Journee, A.
Journee, A.J.J.J.
Journée, D.
Jullien, H.
Jutten, G.
Kaap - Pollemans, J.
Kaap, J.
Kampen, L.

Plaats
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
ENSCHEDE
HENGELO OV
BATHMEN
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
JOPPE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
RUURLO
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ZWOLLE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
258
35
66
1073
48
609
1222
169
197
615
1127
47
687
706
202
562
137
418
1069
518
432
507
424
1385
213
214
515
113
699
405
51
1152
1152
474
1088
47
1003
1015
63
1297
1143
20
47
278
370
523
137
1174
850
155
587
553
787
1182
483
724
501

Aanhef
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

Naam
Kampen, L.
Kamper, J.M.
Kamper, R.H.
Kamphuis, D.J.
Kapsenberg, L.C.
Kapsenberg, L.C.
Kapsenberg, S.
Karmiggelt, J.H.
Karnebeek , T.J.A.
Karrenbeld, I.
Kate, G.
Keene, G.
Keijzer, H.
Keijzer, M.T.
Keizers, M.
Kelder, N.
Kelderman, A.
Kemna-Raijmakers, M.J.
Kerkdijk, A.
Kerkdijk, H.
Kerkhof, C.
Kerkhoff-Kranendonk,
G.G.M.
Kers, A.W.
Kersemaeker, M.J.
Kersemaekers, L.H.
Kersemaekers, M.
Kersten, I.H.
Ketelaars, A.
Keulemans - Frijleit, J.
Keulemans, A.
Keulen, E.
Keulen, E.
Keulen, E.M.
Keurs, B.
Keurs, B.
Keurs, E.
Keurs, E.
Keurs, G.
Kimmels, J.
Kimmels, J.
Kimmels - Neijens, K.
Kingma, J.
Kiwes, G.
Klaasen, N.
Klaver, W.
Kleef, M.
Kleij, H.
Klein Hageman, G.
Klein jan - Veldwacht
Klein Klouwenberg, D.J.G.
Klein Koerkamp, D.
Klein Koerkamp, G.K.L.
Klein Koerkamp, J.
Klein Kranenebarg, H.M.
Klein Oonk
Klein Ovink, G.E.
Klein Swormink, M.

Plaats
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
JOPPE
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
GOOR
DE LUTTE
BATHMEN
BATHMEN
AMBT DELDEN
GOOR
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
DEVENTER
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Volgnr.
588
93
1181

Aanhef
Fam.
Dhr.
Fam.

Naam
Klein Teesdink, J.H.
Kleine, A.H.
Kleinen Traast - Scholthof,
D.
543 Fam.
Kleinen Traast, B.
988 Dhr.
Kleinen Traast, B.
1198 Dhr.
Kleinen Traast, B.
961 Dhr.
Kleinen Traast, H.
992 Dhr.
Kleinen Traast, H.
1012 Dhr.
Kleinen Traast, H.
902 Mevr.
Kleinen Traast, L.
1120 Mevr.
Kleinen Traast, L.
1079 Fam.
Kleinjan, C.
63 Fam.
Kleinjan, C.
712 Fam.
Kleinjan, C.
46 Fam.
Kleinjan, C.H.B.
1103 Fam.
Kleinjan, E.
1259 Fam.
Kleinnengerman, R.
779 Fam.
Klis, P.
672 Fam.
Kloet, J.
1176 Fam.
Klok, B.
1247 Mevr.
Klooste, L.
590 Dhr.
Klooster, J.P.G.N.
1021 Fam.
Kloosterboer, B.I.
1097 Fam.
Kloosterboer, B.I.
763 Dhr.
Kloosterboer, B.J.
768 Fam.
Kloosterboer, H.
1004 Fam.
Kloosterboer, H.
157 Dhr.
Kloosterboer, H.J.
293 Mevr.
Kloosterman, N.
1221 Mevr.
Kloosterboer, N.
51 Fam.
Kloosterbrug
482 Dhr.
Kluin, M.
29 Dhr.
Koehl, J.G.J.
1161 Mevr.
Koehorst - Van Winden,
A.M.
1115 Fam.
Koehorst, F.J.
1282 Fam.
Koelewijn, P.
1048 Fam.
Koely
880 Fam.
Koenderink, A.
506 Dhr.
Koetschruiter, P.
1382 Fam.
Kok - Zoetbrood, G.
742 Fam.
Koldearg, H.G.
1065 Fam.
Koldeweij - in 't Hof, G.W.
891 Dhr.
Kolf, N.
1183 Dhr.
Kolk
425 Dhr.
Kolster, B.I.
309 Dhr.
Koning ter Heege, W.H.
1001 Dhr.
Koo, H.
11 Dhr./Mevr. Koomen, L.
137 Mevr.
Koomen-Bruens, L..
592 Mevr.
Koops, H.
1200 Fam.
Koops, I.
1151 Mevr.
Koops, R.
1044 Fam.
Koops, S.
602 Mevr.
Koort, R.
1254 Mevr.
Kooy, M.
749 Fam.
Koppel, Z.L.H.

Plaats
HOLTEN
HENGELO OV
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LAREN GLD
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
HENGELO OV
DEVENTER
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
ARNHEM
BATHMEN
LAREN GLD
LOCHEM
BATHMEN
BATHMEN
LEIMUIDEN
ROTTERDAM
DELDEN
ROTTERDAM
HENGELO OV
HENGELO OV
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
WORMERVEER
DEVENTER
BATHMEN

Volgnr. Aanhef
380 Dhr.
137 Mevr.

Naam
Koppen de Neve, P.
Koppen de Neve-Mattijsen,
P.M.
21 Fam.
Kops, S.
886 Fam.
Kops - Boer, S.
988 Fam.
Kops-Boer, S.
1004 Fam.
Korenblik, E.
82 Dhr.
Korteweg Maris, J.
58 Dhr.
Koster, N.J.
1049 Fam.
Koster-Schaffers
1012 Fam.
Kottier, H.G.
1208 Fam.
Kottier, H.G.
1280 Fam.
Kracht, F.
1274 Fam.
Kracht, L.
1278 Fam.
Kracht, M.
137 Dhr.
Kranenberg, T.
591 Mevr.
Kranenburg - de Koning, T.J.
1005 Fam.
Kranenburg, H.C.
137 Fam.
Krans, H.L.
15 Dhr.
Kreeftenberg, H.L.
156 Dhr.
Krijgsman, B.
766 Dhr.
Krijgsman, T.
1220 Fam.
Krijt - Jansen, M.
1249 Fam.
Krijt, H.W.
18 Dhr.
Kroeze, H.J.B.
1300 Fam.
Kroon, H.
383 Dhr.
Kruizinga, J.
1338 Fam.
Krukkeland, A.
1182 Dhr.
Krukkeland, B.
1337 Mevr.
Krukkeland, B.
1339 Fam.
Krukkeland, M.
427 Dhr.
Kuijper, G.
635 Dhr.
Kuilenburg, A.
1066 Dhr.
Kuiper, J.W.
10 Mevr.
Kuipers, J.H.T.
218 Mevr.
Kure, I.
857 Fam.
Kuschel - Bourret, L.S.
475 Fam.
Lakkers
438 Dhr.
Lambers heerspink, G.J.
1109 Fam.
Lamberts
1016 Mevr.
Lamberts, D.
623 Dhr.
Lamberts, R.
1006 Dhr.
Lamberts, R.
1034 Dhr.
Lamberts, R.
1081 Dhr.
Lamberts, R.
1185 Fam.
Lange - Janssen, M.L.E.
897 Fam.
Lange, B.
138 Dhr.
Lange, G.
173 Dhr./Mevr. Lange, G.
1182 Dhr.
Lange, J.
367 Dhr.
Langelaar, A.Th.J.
137 Mevr.
Langenberg, M.
475 Fam.
Lap, H.M.
51 Mevr.
Lazeniet, D.
276 Dhr./Mevr. Ledeboer, J.I.
983 Fam.
Leerkes, M.G.J.
46 Fam.
Leerkes, W.J.
982 Fam.
Leerkes, W.J.

Plaats
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
LOCHEM
ELLECOM
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
BORNE
RIJSSEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
VELP GLD
BATHMEN
BATHMEN
HENGELO OV
DEVENTER
BATHMEN
ZUTPHEN
DELDEN
DEVENTER
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LOCHEM
LOCHEM
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
ZUTPHEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Pagina 24 van 644

3.1 Overzicht van reacties van personen
Volgnr.
1150
534
76
463
1372
1318
1372
1372
1121
137
603
797
102
1335
1327
1325
402
24
176
1140
52
137
1074
618
1229
790
92
1241
616
994
982
1298
1211
680
789
410
532
270
154
1014
1086
1108
1111
1136
1148
1157
1211
708
1165
721
1113
1126
1135
1183
1217
1013
1155
1127

Aanhef
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.

Naam
Lefeber, A.
Lefeber, C.J.
Leferink, C.
Leferink, M.F.P.
Lensink, A.
Lensink, C.
Lensink, J.
Lensink, M.
Lensink, W.
Lentelink, M.G.J.
Leunk - Hillebrand, W.
Leunk, H.J.
Leusink, G.H.J.
Leyenaar - Buikink, M.J.
Leyenaar, J.S.
Leyenaar, W.G.
Linde, J.
Link, B.C.N.J.
Lintelo, F.M.
Littink, J.
Lodeweges, M.
Loenen, P.
Logtenberg, D.A.M.
Loman, A.G.
Loman, J.
Loman, M.
Loman, M.E.J.
Loman, W.
Looman, D.J.
Loos, A.B.
Loos, J.
Lubberding - ter Hogt, E.H.
Lugt, J.
Luik, A.
Lustig, P.
Maas, J.C.A.
Maat, A.
Mackenzie Owen, J.S.
Magielsen, J.M.
Maisuls, S.
Maisuls, S.
Maisuls, S.
Maisuls, S.
Maisuls, S.
Maisuls, S.
Maisuls, S.
Maisuls, S.
Maisuls, S.E.
Maisuls, S.E.
Maisuls - Benneker, A.
Maisuls - Benneker, A.
Maisuls - Benneker, A.
Maisuls - Benneker, A.
Maisuls-Benneker, A.J.M.
Maisuls- Benneker, A.
Maisuls - Benneker, A.
Maisuls - Bemeku, A.
Maisuls - Benneker, A.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
AMBT DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
LOCHEM
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
NEEDE
BATHMEN
LAREN GLD
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
ALMEN
RHEDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
1151
1174
1237
51
91
51
614
992
666
795
719
995
137
137
1027
237
1167
51
585
372
1072
1200
47
982
1069
1171
51
840
1215
1153
667
1136
280
35
56
1082
1129
1179
1123
930
1388
1260
170
1058
1166
265
1267
722
700
1212
1078
1099
51
168
1028
13
828
1117

Aanhef
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.

Naam
Maisuls - Benneker, A.
Maisuls - Benneker, A.
Makkink, H.G.
Male Flierman, S.S.
Mantel, W.M.
Mantle - Kloosterboer, M.A.
Markvoort
Markvoort, G.W.F.
Markvoort, L.
Markvoort, W.F.
Markvoort, W.J.
Marsman - Forley, H.
Marsman, J.F.
Meen-Visschedijk, S.M.S.
Meer, M.J.H.
Meerwaldt, E.
Meij
Meij, A.
Meij, J.
Meijer, E.
Meijer, H.
Meijer, H.
Meijer, R.
Meijer, R.
Meijer, S.
Meijer, W.
Meijerink - Wichers, G.H.
Meijerink, D.
Meijerink, G.
Meijerink, H.W.M.
Meima, F.
Mekkering, D.
Melssen, H.A.
Mengerink, M.
Mensink, F.P.J.M.
Mensink, J.
Menting, A.J.T.
Menting, A.J.T.
Menting, M.
Menting, M.
Merkelijn, A.
Merwe, G.
Mesritz, A.I.
Meulemeesters, W.J.A.
Meulen, R.
Meurs, E.
Middelaar, P.J.
Middeldorp - Overmeen, A.
Middeldorp, G.
Miederma, P.
Mierlo - Godwaldt, J.
Mierlo, R.
Mij, E.J.
Minkjan, H.
Mittendorff, R.A.
Moelard, W.H.
Mol
Mol, J.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
DELDEN
DELDEN
ZUTPHEN
EPSE
BATHMEN
BATHMEN
ZWOLLE
DELDEN
LETTELE
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
GOOR
HENGELO OV
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
DEVENTER
DEVENTER
NIJVERDAL
VELP GLD
BATHMEN
AMBT DELDEN
BRUMMEN
BATHMEN
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ALMEN
DEVENTER
ALMELO
BATHMEN
BATHMEN
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Volgnr.
1036
950
656
913
1155
566
251
137
397
64
1169
283
1108
601
1013
895
993
595
512
582
642
416
168
504
1186
985
1094
1147
137
475
1154
1006
809
1183
1213
1141
1189
1130
1136
690
675
51
302
1131
1006
1097
1134
933
1015
934
140
1139
1271
62
171
1326
1321

Aanhef
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.

Naam
Monkvoort - Bel, G.
Monkvoort - Bel, G.
Moolebeek - Kranenbarg, H
Moolebeek, G.J.
Moolebeek, M.
Morsink, E.A.M.
Morssink , G.A.
Morssinkhof, G.J.M.
Morssinkhof, R.W.
Mossel, C.
Moulin - Bel, G.
Mourits, J.H.
Muilerman - Denneboom
Muilerman
Muilerman - Denneboom
Muilerman - Denneboom
Muilerman - Denneboom
Muilerman - Leunk, R.
Muilerman, A.
Muilerman, G.J.
Muilerman, J.H.
Mulder, H.A.
Mulder, L.A.
Mulder, P.G.
Muller, R.A.
Muskee, H.
Muskee, S.
Muskee, Y.
Musterd, L.M.B.
Nab, J.
Nagelvoort, D.W.
Nahuis - Mengenink, J.
Nahuis, B.
Nahuis, E.
Nekkers, A.
Nekkers, D.
Nekkers, G.H.
Nekkers, H.J.
Nekkers, H.J.
Nekkers, S.
Nelisse - Römkens, H.
Nicolaas, J.H.
Nieuwenhuijse, J.A.
Nijenhuis - Broekhuis, J.
Nijenhuis, A.H.A.
Nijenhuis, G.

Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.

Nijenhuis, J.
Nijenhuis, J.A.
Nijenhuis, J.A.
Nijenhuis, J.B.J.
Nijenhuis, J.G.A.
Nijenhuis, J.G.A.
Nijensteen, S.
Nijhuis, H.H.M.
Nijhuis, J.G.P.
Nijkamp - Smale, G.
Nijkamp, F.J.

Plaats

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
AMBT DELDEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BORNE
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
ZUTPHEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ANNEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
HAARLE GEM
HELLENDOORN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ARNHEM
BORNE
DELDEN
COLMSCHATE
COLMSCHATE

Volgnr.
596
1127
531
578
1171
799
1216
1037
998
1078
1151
1109
1137
464
658
63
63
149
1174
1208
137
338
1219
1136
1221
1087
137
5
1108
1129
8
284
1055
801
77
876
1054
429
481
607
952
1002
858
586
705
137
46
634
115
764
141
1078

Aanhef
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.

Naam
Nijkamp, J.
Nikkels
Nikkels, D.
Nikkels, E.
Nikkels, F.
Nikkels, H.
Nikkels, H.
Nikkels, H.J.
Nikkels, J.
Nikkels, K.
Nikkels, S.
Nikkels, W.
Nikkels, W.
Nitert, W.
Nobel, T.
Noordkamp, B.
Noordkamp, G.
Noorland, M.
Noort - Futselaar, G.J.
Noort, C.
Nossin, J.J.
Notenbomer, A.H.
Obdeijn, I.
Obdeijn, J.
Obdeijn, L.
Obdeijn, M.
Odijk, E.L.J.
Oers, M.
Oever, B
Oever, E.
Oever, H.L.A.
Oever, J.M.P.
Oever, L.H.M.
Oever, S.
Olffen, J.
Ommeren, M.
Oomens
Oomens, K.
Oonk, L.
Oorspronk, J.
Oostdam, D.
Oostdam, F.
Oostdam, J.
Oosterbaan, T.
Oosterbroek, H.
Oosterkamp, G.J.
Oosterwechel, P.
Oosterwegel-Veldweidten, I
Oosterwegel, M.J.M.
Oosterwijk - Broekhuis, J.
Oosterwijk, A.W.A.
Oostewechel-Denneboom,
W.
1092 Mevr.
Oostewechel, E.
488 Dhr.
Oostewechel, L.
820 Fam.
Oostewechel, P.
274 Dhr./Mevr. Op de Beke, A.S.M.
107 Dhr./Mevr. Otte, L.J.H.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
LETTELE
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
RHEDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
EEFDE
LETTELE
LETTELE
LETTELE
LETTELE
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
MARKELO
BATHMEN
DELDEN
ARNHEM
VELP GLD
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
COLMSCHATE
GOOR
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Volgnr.
1145
1371
1145
298
49
702
691
744
613
1380
1127
808
388
1114
1091
1060
1265
773
1233
1121
304
912
983
624
535
537
704
19
879
536
385
1051
1036
692
1256
1148
1381
751
1101
102
1368
1161
1180
1014
610
106
1199
1119
206
137
1306
1328
1304
1341
1139
1340
35

Aanhef
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Mevr.

Naam
Otten - Oort, E.
Otten - Oort, E.
Otten, B.
Oude Oosterik, E.S.J.
Overdevest, J.N.
Overkamp - Schoemaker,
F.W.
Overkamp, C.
Overkamp, H.J.
Overkamp, J.
Overmars, L.J.
Overmeen, G.
Overmeen, J.
Overvelde, H.G.M.
Paaknan - Vriete, A.
Paalman, G.
Pagter, A.
Pagter, F.
Pakkert, B.
Pakkert, H.
Pakkert, W.E.
Pas, A.J.
Pasterkamp - van Erk, H.C.
Pasterkamp, A.B.
Pasterkamp, C.B.
Pasterkamp, H.C.
Pasterkamp, J.
Pasterkamp, R.C.
Peeze, A.J.
Pelgrum, W.P.
Pelgrum-Koopman, A
Penterman, A.A.M.
Peper, H.
Peree, T.
Peree, T.
Pet, G.A.M.
Peters, E.
Peters, H.J.G.
Peters, S.
Peters, W.G.J.
Pierik, A.J.M.
Pietersen, F.A.M.
Pinkert
Pinsma
Platvoet, D.
Platvoet, M.
Ploeg, A.
Ploeg, A.T.W.
Ploeg, G.
Poelert, G.W.
Poessé, J.W.
Poll
Poll, A.J.
Poll, E.
Pool - Kisteman, M.C.T.
Pool, A.
Pool, F.
Post-Uffels, H.J.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BORNE

BATHMEN
BATHMEN
HARFSEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
OLST
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
AMBT DELDEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
HARFSEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR

Volgnr.
330
684
636
838
992
673
1173
770
1021
1177
923
1149
1022
561
1105
131
127
621
409
136
139
70
1235
51
949
1011
30
929
701
1075
1001
899
1374
910
800
40
63
1111
366
396
1077
303
57
1074
931
793
1074
685
1245
1084
717
1007
1123
1135
1175
123
502
1175

Aanhef
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.

Naam
Pot, A.
Poth, A.
Poth, J.
Poth, J.
Poth, J.
Poth, L.
Pothoven - de Baar, P.A.E.
Pothoven, A.
Pothoven, D.
Pothoven, I.
Pothoven, IJ
Pothoven, J.
Pothoven, M.J.
Pothoven, M.P.
Pothoven, P.
Pouwels, M.J.M.
Prins, B.
Prins, K.
Prinsen, E.
Prinsen, H.J.
Prinsen, L.J.
Prinsen, S.
Punkert, E.J.
Putman, S.
Putten - Oud Ammerveld, A
Raan, M.N.
Raanhuis, J.H.P.
Rademaker - Novel, H.A.
Rademaker, A.C.
Rademakers, J.
Rademaker, J.H.
Rademaker, J.R.
Rademakers, P.
Ramaker - Ter Maat, K.
Ramaker, K.
Ravenshorst, J.
Ravenshorst, J.
Reems, E.
Reerink, I.
Reezigt, J.
Reifman, C.A.
Reijnders, C.M.
Reijnders, T.W.
Reilink, E.
Reilink, G.
Reilink, L.
Reilink, N.
Reilink, W.
Reinderink, R.
Rekveld, F.I.G.
Remmers, B.
Remmers Kranenborg, G.
Remmens - Kranenborg, G.
Remmers - Kranenborg, G.
Remmers-Kranenborg, G.
Renskers, G.J.P.
Renskers, G.J.P.
Rensman, T.J.M.

Plaats
ALMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GORSSEL
BATHMEN
HARFSEN
BATHMEN
GORSSEL
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
LETTELE

BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
ZUTPHEN
ALMEN
DEVENTER
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LAREN GLD
LAREN GLD
BATHMEN
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Volgnr.
681
1151
499

Aanhef
Mevr.
Dhr.
Mevr.

Naam
Rensman-Löring, J.M.
Reusen, J.
Ribberink-Groothuis,
A.A.H.M.
94 Mevr.
Rietbergen, K.
885 Fam.
Rietman
1148 Mevr.
Rietman - Hekkert, J.
1085 Fam.
Rietman, E.
1197 Fam.
Rietman, H.H.
735 Fam.
Rietman, J.H.
1046 Fam.
Rietman, K.
881 Fam.
Rietman, S.
778 Fam.
Rietman, T.H.
660 Fam.
Rietman, T.T.
966 Mevr.
Rijsdijk - Willemse, N.
632 Dhr.
Rijsdijk, R.
460 Dhr.
Rikkert, W.J.B.
1203 Fam.
Ringen, R.
1180 Fam.
Rinkes - Suir, M.B.
985 Fam.
Rinkes, J.P.J.
1082 Dhr.
Rinkes, S.
96 Mevr.
Roba, M.C.
1170 Fam.
Roelofsen - Ledel, M.I.M.
1139 Fam.
Roelofsen, F.W.
433 Dhr./Mevr. Roelofsen, G.H.
1090 Fam.
Roeterdink - Hogenkamp, B.
967 Fam.
Roeterdink, A.W.
47 Fam.
Roeterdink, B.J.
542 Fam.
Roeterdink, B.J.
982 Fam.
Roeterdink, B.J.
478 Dhr.
Roeterdink, D.
51 Fam.
Roeterdink, H.
51 Fam.
Roeterdink, H.H.
554 Fam.
Roeterdink, W.
982 Fam.
Roeterdink, W.
1042 Fam.
Roeterdink, W.A.
760 Fam.
Roeterdink, W.A.
476 Fam.
Roetgerink, J.A.M.
362 Dhr.
Rol, A.
1343 Fam.
Rollmann - Ahrend, M.
321 Dhr.
Romeijn, H.A.
428 Dhr.
Rook, S.H.F.
26 Dhr.
Roos, L.P.
50 Mevr.
Roos-Bakker, W.
236 Mevr.
Rosens, W.B.M.
1116 Mevr.
Rouwenhorst - Broekhuis, T
292 Fam.
Rouwenhorst, A.
776 Fam.
Rouwenhorst, G.
63 Fam.
Rouwenhorst, G.J.
137 Fam.
Rouwhorst, D.J.A.
114 Dhr.
Ruessink, E.
21 Mevr.
Ruessink, I.
937 Mevr.
Ruijter, R.
137 Mevr.
Ruijter-van Velzen, W.M.
198 Dhr.
Ruiter, R.
1100 Fam.
Ruiterkamp - Klein Lebbink,
J.W.
1128 Dhr.
Ruiterkamp, G.

Plaats
BATHMEN
BORNE
LAREN GLD
ENSCHEDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
JOPPE
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
BATHMEN
GOOR
DELDEN
EEFDE
BATHMEN
GOOR
GOOR
HENGELO OV
DEVENTER
EEFDE
DEVENTER
DEVENTER
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
1094
135
35
1017
365
1188
1032
664
647
1087
40
196
1307
446
228
174
124
95
875
859
1107
540
1161
484
1294
580
670
487
104
48
114
1032
1365
1314
1303
51
63
982
1152
40
40
121
1009
1139
1032
678
1113
1127
110
845
1192
1137
887
774
496
775
495

Aanhef
Fam.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.

Naam
Rump, E.W.
Run, E.
Rupperink, B.H.M.
Saane, P.
Sandberg, Th.
Sande, I.
Sanden, G.
Schaafsma, T.
Schabbink, M.
Schalkhaar
Schalmake, G.
Schegget, W.
Schekman, J.H.
Schelhaas, M.J.
Schellekens, J.C.J.
Schepers, G.J.
Schepers, O.
Schepers-Hulshof, L.A.H.M.
Schilders
Schilders, F.A.
Schilthuis - van Wilbergen,
M.
Schinkel, A.M.
Schinkel, J.W.
Schiphorst, B.
Schiphorst, E.
Schiphorst, J.
Schipper, M.B.
Schippers, J.
Schippers, R.L.
Schoemaker, G.
Schoemaker, G.
Schoemaker, G.
Schoemaker, G.
Schoemaker, G.
Schoemaker, H.
Schoemaker, J.
Schoemaker, J.
Schoemaker, J.
Schoemaker, T.
Schoemaker, T.
Schoemaker, T.
Schoemakers, L.
Schoenmacker - Boston, E.J.
Schoenmacker, N.
Schoette, J.H.
Schokking, A.
Schokking, A.T.N.
Schokking, J.J.
Schol, M.
Scholten, A.
Scholten, B.
Scholten, I.
Scholtens, J.K.
Scholthof, A.
Scholthof, C.
Scholthof, G.
Scholthof, R.

Plaats
BATHMEN
DELDEN
EEFDE
ROTTERDAM
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
LAREN GLD
HENGELO OV
LOCHEM
LOCHEM
DELDEN
LOCHEM
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LOCHEM
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LOCHEM
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DOORNSPIJK
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
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Volgnr.
1285
1032
1064
40
114
834
1044
1239
1083
1213
1238
483
982
100
162
1053
137
233
114
1032
114
40
813
345
63
1152
21
47
51
954
289
325
803
286
21
114
1170
919
676
333
137
31
767
784
1166
1025
842
1360
907
1029
688
1120
528
226
220
48
1047
1086

Aanhef
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.

Naam
Schoneveld
Schoneveld, B.
Schoneveld, B.
Schoneveld, B.
Schoneveld, B.
Schoneveld, B.
Schoneveld, J.
Schooten - Tuitert, A.
Schooten, I.G.
Schooten, J.W.H.
Schooten, S.I.M.
Schreuder, N.A.
Schuilk, J.H.
Schuitemaker, F.W.
Schuitemaker-Spenkelink, D
Schulten, H.
Schultz, M.
Schurink, J.H.
Schurink, J.H.
Schurink, J.H.
Schuth, J.H.
Schutte
Schutte - Bouwmeester
Schutte, F.
Schutte, J.
Schutte, J.H.
Schutte, J.H.
Schutte, J.H.
Schutte, J.H.
Schutte, J.H.
Schutte, M.P.
Schuttelaar, R.M.J.
Schuurman Jansen, J.
Schwering, G.B.M.
Sein
Sein, M.
Severijn, Y.
Severs - Rasing, R.
Siebelink, G.H.
Siebelink, M.A.
Siebers, G.R.
Sinte Maartensdijk, J.
Sipma, G.E.
Sipma, K.
Sipma-Witsenboer
Sipsma, H.
Slettenhaar, M.
Sliedrecht, C.M.
Sligman, G.
Sligman, H.J.W.
Sligman, M.
Sligman, M.
Slinkerman, A.
Sloot, B.
Sloot, J.G.
Sloot, J.G.
Sloot, M.
Sloot, M.

Plaats
EPSE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
GOOR
GOOR
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ZUTPHEN
ZUTPHEN
BORNE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LOCHEM
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
LAREN GLD
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
1165
1142
882
1079
349
1216
964
1034
568
538
51
936
1092
1170
1166
1154
1158
745
1197
1014
769
1039
757
4
981
315
552
900
1107
137
1039
916
137
714
248
264
21
114
40
46
47
51
847
982
780
253
541
901
1217
1107
1205
993
1081
59
381
384
1113
589

Aanhef
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.

Naam
Sloot, M.
Sloot, V.
Slot, B.M.
Slot, B.M.
Sloterdijk, J.
Sluikman - Assink, A.T.
Smak - Hendriks, A.
Smak, A.
Smak, G.
Smak, G.J.
Smak, J.
Smak, J.W.
Smale, C.H.
Smale, C.H.
Smale, D.
Smale, G.
Smale, L.
Sman, C.A.
Sman, E.
Sman, N.
Smeenk, G.J.
Smit - Overmeen, I.
Smit, A.
Smit, D.A.
Smit, F.H.
Smit, J.J.
Smit, K.
Smit, M.
Smit, M.
Smit, P.
Smit, P.
Smit, P.
Smit, P.G.J.
Smit, R.
Smit, W.
Smit-Nibbelink, J.
Smolders, R.
Smolders, R.
Smolders, R.
Smolders, R.
Smolders, R.
Smolders, R.
Smolders, R.
Smolders, R.
Snel, D.J.
Snijders, W.H.G.
Spall, C.
Spall, F.
Spall, J. en M.
Spangenberg - Severijn
Spangenberg, P.
spangenberg, R.D.
Spangenberg, R.D.
Spanje, G.J.
Spanjer, G.J.J.
Spijker, D.M.
Spikker, D.
Spikker, V.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
HENGELO OV
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
DEVENTER
DELDEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
GOOR
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO OV
BATHMEN
BATHMEN
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Volgnr.
448
32
33
873
657
120
955
940
984
989
48
221
986
1133
608
1207
1154
51
1110
1143
1182
997
1302
1246
835
1067
575
855
1234
1122
782
1148
1156
1232
1101
1090
969
282
498
71
1264
179
167
1189
725
486
987
1016
1319
451
317
462
134
653
122
822
1112
47

Aanhef
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.

Naam
Spoelstra, M.
Spoolder, A.F.
Spoolder, B.J.M.
Stadhouder, J.C.
Stadhouder-den Otter, A.A.
Stal, R.G.
Stegeman - Mulderij, T.
Stegeman-Noordkamp, K.J.
Stegeman-Noordkamp, K.J.
Stegeman - Tuitert, A.J.
Stegeman, A.
Stegeman, A.
Stegeman, A.
Stegeman, A.J.
Stegeman, A.J.
Stegeman, G.H.
Stegeman, H.J.H.
Stegeman, H.J.H.
Stegeman, I.
Stegeman, M.
Stegeman, M.
Stegeman, R.
Stegge, H.J.
Steghuis, K.
Stegink - Nijkamp, A.
Stegink, B.
Stegink, B.
Stegink, G.
Stegink, G.G.
Stegink, G.J.
Stegink, H.W.
Stegink, J.
Stegink, J.
Stegink, L.
Stegink, M.
Stegink, W.
Steke
Stemerding, M.P.
Stevens, H.
Stijnenbosch, G.M.
Stikker, P.
Stoelinga, M.
Stoelinga, W.F.B.
Stoevenbelt, H.J.M.
Stok, B.P.
Stok, F.
Stok, F.
Stok, J.A.
Stokkers, R.
Stokkink, G.
Stork, A.C.
Stork, H.A.
Straaten, J.H.
Streppel, M.F.P.
Streppel, M.J.A.
Streppel-Dhondt, N.H.J.
Strijker, A.
Suir, A.

Plaats
EEFDE
AMBT DELDEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LEEUWARDEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
GOOR
DELDEN
DEVENTER
ALMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
MARKELO
HENGELO OV
BATHMEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
21
40
46
51
1034
1101
1142
1152
628
1006
1135
1317
398
137
530

Aanhef
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr./Mevr.
Mevr.
Fam.

Naam
Suir, O.A.
Suir, O.A.
Suir, O.A.
Suir, O.A.
Suir, O.A.
Suir, O.A.
Suir, O.A.
Suir, O.A.
Swigchem, B.
Swigchem, F.
't Hoen - Wiltink, N.
Taudin Chabot, V.
Taylor, E.
Teela, M.
Temmink Beunk, A.

844
1146
386
112
81
926
982
637
137
319
497
1026
152
989
1112
833
819
898
137
1035
525
137
207
1049
159
1094
909
599
579
431
1086
1291
723
1112
1291
477
1296
1128
63
166
83
866

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr./Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Temmink, R.
Temmink, R.
Ter Avest, F.J.
Thomas, C.J.
Thomas, R.
Thomassen, S.
Thomassen, S.
Thomasson Pongers, B.W.
Thye, H.
Timmerman, H.J.
Troch, J.T.P.M.
Tromp, H.J.
Trooster, J.
Tuitert, F.J.
Tuitert, F.J.
Tuitert, J.
Tuitert, J.W.
Tullee - Temmink, G.
Tusveld, F.
Tuut, H.
Tuut, H.
Twilhaar, J.
Udink, B.
Uijlings, H.B.M.
Uil, R.E.
Vaags - Brantink, W.
Vaags, G.J.
Van Ark Beldman, J.H.
van Spall, J.
Veen , K.J.
Veenhuis, V.
Veenstra - Venema, J.B.
Veenstra, A.
Veenstra, C.
Veenstra, J.
Veenstra, S.
Veenstra, T.
Veer, H.G.N.
Veld, G.M.
Velde, M.
Velden, P.J.J.
Veldwachter - in 't Hof,

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
DEVENTER
BATHMEN
EEFDE
EEFDE
DELDEN
KRING VAN
DORTH
BATHMEN
BATHMEN
HENGELO OV
LOCHEM
GORSSEL
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
GOOR
MARKELO
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
EPSE
ALMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
ZOETERMEER
BATHMEN
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Volgnr. Aanhef

Naam
D.G.W.
1113 Fam.
Veldwachter - Vosman, D.
1085 Fam.
Veldwachter, A.M.
1188 Dhr.
Veldwachter, F.
1183 Fam.
Veldwachter, G.
114 Dhr.
Veldwachter, H.
1032 Dhr.
Veldwachter, H.
1176 Fam.
Veldwachter, H.C.
753 Fam.
Veldwachter, H.J.
1135 Mevr.
Veldwachter, L.
848 Mevr.
Veldwachter, S.
1179 Fam.
Veldwachter, S.B.
114 Mevr.
Veldwachter-in 't Hof, G.
1194 Dhr.
Velsen, S.
137 Mevr.
Velthuis, A.
392 Dhr.
Veltmaat, P.H.G.
212 Dhr./Mevr. Veninga
1073 Fam.
Verberne - Booij, Y.
1355 Fam.
Verberne - Booij, Y
39 Dhr.
Verberne, B.E.N.
827 Mevr.
Verdonk, F.
922 Fam.
Verf, D.
494 Dhr.
Verhaar, J.P.G.M.
868 Fam.
Verhoef, R.
1030 Mevr.
Verhoeven, B.J.H.
1288 Fam.
Vermaas - van den Bent,
A.H.W.
1157 Dhr.
Vermel, H.
373 Dhr.
Vermeulen, J.
40 Fam.
Vermeulen, J.M.
1019 Fam.
Vermeulen, J.M.
1152 Fam.
Vermeulen, J.M.
1383 Fam.
Vermeulen, J.M.
168 Dhr.
Verouden, R.T.A.
1209 Fam.
Versnel, P.A.
1095 Mevr.
Vervoerd, L.
533 Dhr.
Verwoerd, B.
710 Mevr.
Verwoerd, J.
1105 Fam.
Verwoerd, J.M.
21 Mevr.
Verwoerd-Vierenhalm, M.
906 Fam.
Verwoolde, W.
1043 Fam.
Vierenhalm
606 Fam.
Vierenhalm, M.
326 Dhr.
Vigier, D.
625 Fam.
Vijge, J.B.A.
1205 Dhr.
Vijge-Aalberts, K.E.
1068 Fam.
Vilsteren, A.G.M.
695 Fam.
Vilsteren-Morsink, J.J.
1041 Mevr.
Vink - Beltman, A.
1217 Mevr.
Vink- Van Ommen, J.
376 Dhr.
Vink, B.
1209 Dhr.
Vink, G.
946 Fam.
Visser, H.
945 Mevr.
Visser, K.
1070 Fam.
Visser, R.
643 Fam.
Visser, W.
524 Mevr.
Vlaar - Kuiper, C.
893 Dhr.
Vlaar, S.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
BORNE
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ARNHEM
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
HENGELO OV
BATHMEN
ENTER
ENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
137
132
279
731
765
85
1150
1014
1111
1183
1080
727
1119
517
215
1108
1218
137
1179
1100
1090
1219
1347
1171
1219
557
1162
617
193
1032
1045
1065
51
61
1049
21
48
51
526
904
51
522
999
1169
1198
40
25
401
447
70
1384
163
435
436

Aanhef
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.

1084 Fam.
1159 Fam.
1113 Fam.

Naam
Vliet, E.J.A.
Vollenbroek, J.M.A.
Vollenbroek, M.
Voogsgeerd, G.J.
Voogsgeerd, W.
Voorham, C.W.H.
Voorst, J.L.
Voortman
Voortman - Peters
Voortman, B.J.
Voskamp, M.
Voskamp, S.
Voskamp, S.
Voskes, H.
Vossen, B.
Vossen, B.
Vosters, R.
Vreeling, V.
Vreeman, G.J.
Vriekink, F.
Vriekink, G.A.
Vrielink, J.
Vrielink, R.
Vries
Vries - v.d. Wal, H.M.
Vries, H.
Vries, I.
Vries, J.
Vries, M.
Vries, M.
Vries, M.
Vries, M.N.
Vriezelhek - Knipp, J.
Vrolijk, J.J.A.
Vrouwerff, G.
Vruggink
Vruggink, D.F.
Vruggink, D.F.
Vruggink, D.F.
Vruggink, D.F.
Vruggink, J.
Vruggink, J.
Vruggink, J.
Vruggink, J.
Vruggink, J.
Vruggink, J.
Vrugteveen, N.
Vunderink, B.
Vunderink, F.H.
Vunderink, R.
Vuyk, G.J.
Waaijenberg, A.
Wachters, L.H.J.
Wachters-van der Grinten,
A.M.
Wageningen-van der Vet, M
Wageningen, J.
Wagenvoort, B

Plaats
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
EEFDE
LETTELE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
WIERDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DEVENTER
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
EEFDE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BATHMEN
JOPPE
GORSSEL
GORSSEL
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
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Volgnr.
1003
786
483
1281
1008
1210
1048
985
503
403
114
1243
137
51
21
1032
1124
1194
1126
1010
832
232
577
754
1215
1110
1133
114
164
48
1219
1117
1117
807
1049
475
98
921
960
558
51
1032
1124
1194
871
137
1182
1154
1076
1020
559
982
1070
1104
1175
665
864

Aanhef
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Mevr.
Mevr.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.

Naam
Wagenvoort, H.A.
Wagenvoort, J.
Wal, B.G.
Walle, M.
Wanrooij, G.
Wansink, B.H.
Wartena, G.
Wassink, I.
Water, R.
Waters, L.L.R.
Waters, P.
Wauschus, F.
Weber, J.F.A.
Weelle, M.
Weenink, W.A.
Weenink, W.A.
Weenink, W.A.
Weenink, W.A.
Weerd - Maten, W.
Weerd, A.J.
Weerdt, J.A.
Weezep, W.J.
Weg - Bosma
Weg, E.
Weiboom
Weiboom, T.
Weiboom, T.
Weijde, A.J.L.
Weijermars-Sanderink,
H.M.J.
Weijers
Werf, G.J.
Werf, M.
Werff, F.
Werff, L.
Werkhoven, F.M.
Wernergras
Wesseling, F.J.H.
Wessels, G.C.
Westendorp-Muilerman, M
Westendorp, A.
Westera, A.
Westera, A.
Westera, A.
Westera, A.
Westerbeek, R.
Westerhof, N.
Westmijze - Hoek, E.
Westmijze, H.
Wewer - Arnts, Y.
Wewer, T.
Wibbelink, H.
Wibbelink, J.A.
Wibbelink, M.
Wibbelink, R.
Wibberink, A.J.A.
Wichers, W.
Wichgers, F.H.C.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
JOPPE
JOPPE
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GORSSEL
EPSE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN

BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ZUTPHEN
DELDEN
DEVENTER
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LETTELE
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
GEESTE
GEESTE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN

Volgnr.
908
1062
129
148
932
294
40
394
957
689
730
79
748
1289
1102
14
1373
422
1172

Aanhef
Fam.
Fam.
Dhr.
Fam.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Fam.

Naam
Wichgers-Martin, J.
Wiebinga, P.M.
Wielens, L.M.
Wielinga, A.
Wienbelt-van Nieuwland, H
Wierik, G.J.
Wiersma, J.
Wijbenga, J.
Wijk, G.R.
Wijk, K.
Wijk, M.M.
Wijnen, N.J.M.
Wijnhoven, M.
Wijts, J.
Wilbrink, B.
Wildenbeest, M.A.
Willemink, B.
Willems, A.P.M.
Willighagen - Heuwelma,
M.J.
48 Fam.
Willighagen, H.
1078 Fam.
Willighagen, M
98 Dhr./Mevr. Willink, L.
160 Dhr.
Wilmes, J.
69 Dhr.
Wilmink, H.J.
137 Mevr.
Wilmink, I.
997 Fam.
Winden, T.
1103 Fam.
Winters, A.
1158 Fam.
Winters, A.
1006 Mevr.
Winters, E.
1123 Fam.
Winters, P.
841 Fam.
Wisselink - Zoet, J.
128 Mevr.
Wissink, A.
878 Dhr.
With, R.
1386 Fam.
Wolberink, Ph.
89 Dhr.
Wolff, F.A.
27 Mevr.
Wolfs, K.E.
137 Mevr.
Wolterink, H.J.T.
55 Fam.
Wolters, G.J.
652 Fam.
Wolthuis - Meijerman, J.
3 Dhr.
Wormgoor, H.J.
896 Fam.
Wubbe, E.
1181 Mevr.
Wulf, R.
74 Dhr.
Wulfften Palthe, E.J.R.
277 Mevr.
Ypma, T.M.H.
1193 Mevr.
Yspeert, R.
1293 Fam.
Zandvoort, J.
137 Fam.
Zeben, G.
1257 Mevr.
Zee, C.
1342 Fam.
Zeeman, J.H.
369 Dhr.
Zeevenhooven, C.
645 Mevr.
Zeist, J.
1023 Dhr./Mevr. Zengerink-Boek, J.H.
312 Dhr.
Zijderveld , K.
711 Fam.
Zijthof - Stoevenbelt, F.A.
1191 Dhr.
Zijthof, J.
520 Fam.
Zijthoff, A.J.
549 Dhr.
Zijthoff, J.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
DE STEEG
BATHMEN
HOLTEN
BATHMEN
EPSE
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
ZEELAND
BATHMEN
GOOR
BATHMEN
ZUTPHEN
BATHMEN
VELP GLD
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LOCHEM
GOOR
HENGELO OV
DELDEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
AMBT DELDEN
WOERDEN
GOOR
JOPPE
DELDEN
GOOR
DELDEN
DIEREN
BATHMEN
BATHMEN
DELDEN
EEFDE
LETTELE
MARKELO
DELDEN
DEVENTER
DELDEN
ARNHEM
BATHMEN
DELDEN
ALMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
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Volgnr.
1037
1096
829
1072
1144
1086
914
38
1217

Aanhef
Mevr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Dhr.
Dhr.
Mevr.

Naam
Zijthoff, M.
Zijthoff, M.
Zoelen
Zoelen, H.A.
Zoelen, H.A.
Zoelen, W.
Zon, H.
Zundert, A.
Zuurveld-Dommerholt

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
GOOR
BATHMEN

Volgnr.
1176
1147
718
1154
1192
51
1071
51
1213

Aanhef
Fam.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

Naam
Zwartedijk, J.
Zweege, D.
Zwezerijn, M.
Zwezerijn, M.
Zwezerijn, M.
Zwezerijn, R.H.I.M.
Zwezerijn, R.H.J.M.
Zwiers, K.
Zwiers, R.

Plaats
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN?

3.2 Overzicht reacties van organisaties
De tabel in deze paragraaf geeft een overzicht van alle organisaties die een reactie hebben
ingediend. Deze categorie is breed van samenstelling en omvat o.a.: politieke organisaties,
(semi)overheden, belangenverenigingen, stichtingen en bedrijven.
De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de door Centrum
Publieksparticipatie gegeven volgnummers.
Volgnr.
1364
360
273
250
473
1061
1292
337
1307
271
245
344
941
350
244
16
281
99
1268
178
190
444
391
351
465
217
355
354
347
348
468
467
352
353

Organisatie
Aan de Stegge Nederland bv
Adviesbureau Muil
Agrarisch bedrijf Stegeman
Atelier Alkema
Bed & Breakfast Erve Dikkeboer
Belangen Vereniging Bathmen
Belangengroep Kanaallijn Laren
Belangenvereniging Plaatselijk Belang
Colmschate
Belangenvereniging Wakker Laorne
BEO (Belangen Vereniging Exel en
Omstreken)
Bosvariant ScheppingsStrategen
Buurtcomité Het Wunderink
Camping de Flierweide
ChristenUnie Hof van Twente
D66-gemeenteraadsfracties langs de
lijn
De Hippische Webshop
Dorpsraad Eefde
Dorpsraad Zenderen
Erfgoedvereniging Heemschut
Evert Jan Geerdes Architect
EVO Zoetermeer
EVS EcoVrede
Galerie de Zevende Hemel
Gemeente Almelo
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Borne
Gemeente Deventer
Gemeente Enschede
Gemeente Hengelo
Gemeente Hof van Twente
Gemeente Lochem
Gemeente Losser
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Overbetuwe

Plaats
GOOR
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
BATHMEN
LAREN GLD
COLMSCHATE
LAREN GLD
LOCHEM
ZOETERMEER
EEFDE
BATHMEN
GOOR
ENSCHEDE
GOOR
EEFDE
ZENDEREN
DOESBURG
BATHMEN
ZOETERMEER
ARNHEM
VELP GLD
ALMELO
APELDOORN
BORNE
DEVENTER
ENSCHEDE
HENGELO OV
GOOR
LOCHEM
LOSSER
OLDENZAAL
ELST GLD

Volgnr.
269
200
205
470
1346
1315
471
1
266
97
240
1334
16
143
185
243
199
256
334
1363
189
340
225
457
443
222
204
342
216
268
357
241
145
267

Organisatie
Gemeente Rheden
Gemeente Rijssen-Holten
Gemeente Wierden
Gemeente Zutphen
Gelderse Natuur en Milieu Federatie
GGD IJsselland
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Go-Greener bv
Groep Pieper-Rook Burgerbelangen
Guarda Producties Harfsen
Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Hoefsmederij en Stal d' Olde
Wachtpost
InnoBrands
Kleissen en Partners
Koninklijk Nederlands Spoorvervoer
Landbouwbedrijf Lubberdink
Landgoed De Menop
Landgoed Oud Berkenroede
Leuvenheims Belang
Lomati bv
Maatschap Havekrate
Natuur en Milieu Overijssel
Nieuw Leefbaar Gelderland
Onafhankelijk Nijmeegse Partij/Lijst
Ramon Barends
PRess Hechttechniek bv
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Regio Stedendriehoek
Regio Twente
RONA (Regionaal Orgaan Noordelijke
Aftakking)
Stadsregio Arnhem Nijmegen

Plaats
DE STEEG
RIJSSEN
WIERDEN
ZUTPHEN
ARNHEM
ZWOLLE
APELDOORN
RENSWOUDE
RHEDEN
HARFSEN
AMSTERDAM
ROTTERDAM
GOOR
DELDEN
AMBT DELDEN
DEN HAAG
AMBT DELDEN
BATHMEN
ALMEN
LEUVENHEIM
LOCHEM
AMBT DELDEN
ZWOLLE
ARNHEM
NIJMEGEN
COLMSCHATE
ARNHEM
HAARLEM
ZWOLLE
UTRECHT
DEVENTER
ENSCHEDE
OOSTERBEEK
NIJMEGEN
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Volgnr.
361
335
387
247
358
125
60
17
452
263
454
359
260
490
399
1390
453
442
441
343
382
356
1369
45
346
133
261
249
242
246
219
341
455
191
378
389
466
1316
505

Organisatie
StedenbaanPlus
Stichting AGA/Presikhaaf
Stichting burgerinitiatief No Rail
Stichting De Groene Long van Gorssel
Stichting IJsselandschap
Stichting Mooi Lochem
Stichting Natuur Milieu Wierden
Stichting Schaapskudde Hof van
Twente
Stichting Spoorhinder
Stichting Stadsraad Delden
Stichting Twickel
Stichting Wijkcomité Wensink-Zuid
Stichting Wonen Delden
't Schoutenhuis bv
Tuincentrum de Blaakhof
Van Lanschot Nannenga Naus
Verenigde Communistische Partij van
Nederland
Vereniging Almens Belang
Vereniging Dorpsraad Gorssel
Vereniging Geen Noordtak Velp
Vereniging Milieudefensie te
Amsterdam
Vereniging Spoorbocht Station Velp
Vereniging van Eigenaren "De
Berkelflat"
Vereniging van Eigenaren 'Le Passage
Vert'
Vereniging Verontruste Bugers VVB
Vereniging Vrienden van Twickel
Vereniging WoOn
Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland midden
Veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland
Veiligheidsregio Twente
Villa Rozenhof
VOF van Zeijts-de Groot
Waterbedrijf Vitens
Waterschap Groot Salland
Werkgroep Boompjesstraat
Wijkraad de Hoven Zutphen
Woningstichting Viverion
Woonbeheer Borne
Y. Overklift Vaupel Kleijn –May

Plaats
DEN HAAG
ARNHEM
HENGELO OV
JOPPE
OLST
LOCHEM
WIERDEN
GOOR
RHEDEN
DELDEN
BORNE
WOUDENBERG
EEFDE
WIJCHEN
WINSCHOTEN
ALMEN
GORSSEL
VELP GLD
ZUTPHEN
VELP GLD
ZUTPHEN
BATHMEN
MARKELO
DELDEN
ARNHEM
APELDOORN
ENSCHEDE
ALMEN
EEFDE
ZWOLLE
ZWOLLE
ARNHEM
ZUTPHEN
LOCHEM
BORNE
GOOR
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4 Reacties en beantwoording door het bevoegd gezag
4.1 Kernpunten uit de reacties
In een groot aantal ingediende reacties kwamen opmerkingen/vragen van vergelijkbare strekking
naar voren. Van deze opmerkingen/vragen zijn zogenaamde “kernpunten” samengesteld, waarop
een antwoord is gegeven namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Eerst volgt in de tabel hieronder een overzicht van de nummers van de kernpunten, gerangschikt
naar onderwerp. Daarna volgt de tabel met kernpunt reacties en beantwoording, op volgorde van
nummer.
Onderwerp
Algemeen: alternatieven
Algemeen: benoeming
(voorkeurs)variant
Algemeen: betrouwbaarheid
Algemeen: goederenstudies
Algemeen: kosten
Algemeen: maatregelen
Algemeen: milieu
Algemeen: nut en noodzaak

Algemeen: opzet/uitwerking
rapportage
Algemeen: planning
Algemeen: procedure
Algemeen: prognoses
Barrièrewerking
Bodem
Ecologie
Economische thema´s
Energieverbruik en rittijd
Externe veiligheid
Geluid

Geluid-Trillingen
Gezondheid
Landschap, natuurbeleving en
cultuurhistorie
Lucht
Ontwerp
Referentiesituatie
Ruimtelijke effecten
Sociaal/leefbaarheid
Trillingen
Veiligheid overwegen
Waardedaling woningen/ander
eigendom
Waterhuishouding

Kernpuntnummers(s)
K008, K031, K118, K136, K140, K159, K179, K180, K187, K509, K531, K532, K567, K574, K596, K597,
K598, K603, K624, K658
K006, K007, K165, K175, K176, K200, K515
K022, K141, K163, K164, K501, K581, K599
K105, K174, K636
K016, K020, K024, K025, K039, K046, K149, K152, K161, K166, K167, K168, K568, K620
K571
K034, K116, K171, K172, K178, K629
K005, K021, K098, K113, K124, K125, K129, K134, K150, K153, K504, K505, K510, K516, K517, K518,
K534, K537, K556, K563, K564, K570, K575, K577, K578, K579, K580, K584, K585, K608, K628, K644,
K654, K655, K659, K666
K032, K121, K160, K169, K170, K188, K519, K522, K525, K549, K550, K553, K554, K557, K572, K573,
K612, K614, K634, K635, K637, K638, K643, K647, K648, K653, K663
K047
K001, K002, K003, K009, K060, K068, K127, K146, K148, K157, K512, K566, K576, K582, K617, K619,
K627, K639
K091, K135, K143, K513, K521, K524, K533, K544, K588, K604, K605, K641, K652
K010, K029, K590, K633
K035
K036, K100, K101, K102, K523
K142, K145
K012, K037, K040, K041, K042, K043, K082, K106, K107, K151
K019, K023, K027, K079, K080, K081, K083, K084, K085, K086, K087, K088, K122, K123, K137, K147,
K528, K529, K535, K536, K538, K539, K540, K541, K542, K543, K562, K569, K642, K646, K665
K015, K017, K018, K038, K049, K051, K052, K053, K054, K055, K056, K057, K058, K061, K062, K063,
K066, K067, K069, K071, K072, K073, K074, K075, K076, K077, K078, K099, K108, K110, K119, K120,
K128, K138, K173, K177, K507, K514, K546, K547, K555, K560, K561, K565, K583, K586, K587, K594,
K595, K606, K610, K613, K615, K616, K623, K625, K650, K662
K050, K064
K095, K096, K511
K154, K155, K158, K552, K600
K090, K508, K649
K004, K044, K045, K065, K089, K503, K602, K609, K632, K640, K651, K656
K011, K013, K014, K502, K530, K589, K611, K626, K630, K661
K104, K109, K132, K527, K545, K591, K631, K657, K660
K097, K114, K126, K189, K506, K526, K548, K551, K559, K592, K593, K601, K607
K026, K033, K092, K093, K130, K131, K133, K144, K182, K183, K184, K185, K186, K618
K028, K030, K059, K094, K117
K048, K162, K190, K558
K103
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Nummer

Kernpunt Reactie

Beantwoording

K001

Inspreker vraagt of er een kans bestaat dat
het besluit van de staatsecretaris wordt
uitgesteld of afgelast en of het mogelijk is
dat daardoor het gehele MER wordt
afgeblazen.

Volgens de planning neemt de staatssecretaris een beslissing,
maar uitstel of zelfs afstel is procedureel niet onmogelijk.

K002

Inspreker vraagt wat de staatssecretaris doet
aan de onzekerheid van de aanwonenden
indien er sprake is van uitstel of afstel van
het voorziene besluit van de staatssecretaris
in mei 2013.

Juist om de periode van onzekerheid voor de aanwonenden
zo kort mogelijk te maken streeft de staatssecretaris ernaar
om zo snel mogelijk een beslissing te nemen, nadat de
daarvoor benodigde informatie beschikbaar is gekomen. De
benodigde informatie is:
e
1) het MER 1 fase
e
2) de Aanvulling op het MER 1 fase
3) de voorliggende Reactienota
4) de bestuurlijke adviezen.

K003

Inspreker vraagt wat de consequenties voor
PHS-GON zijn als het tekenen van de
financieringsovereenkomst voor het derde
spoor Emmerich-Oberhausen wordt
vertraagd of niet doorgaat en of de keuze
van de staatssecretaris op de ontwikkeling
van het derde spoor wordt afgestemd.

De genoemde financieringsovereenkomst voor het 3e spoor
van de Betuweroute in Duitsland is inmiddels ondertekend en
van kracht. Voor de Goederenroute Oost-Nederland is dat
echter niet van belang, want het PHS-voornemen om het
spoortraject Elst – Oldenzaal/grens geschikt te maken voor
meer goederentreinen is niet ingegeven door een mogelijk
capaciteitstekort op de Duitse Betuweroute (want dat wordt
niet verwacht), maar omdat de spoorroute via Oldenzaalgrens de kortste route is voor vervoer met herkomst of
bestemming in Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland, Polen
en Tsjechië.

K004

Inspreker vraagt of het klopt dat Europese
richtlijnen verordonneren dat nieuw aan te
leggen spoor van 25 kV AC moet worden
voorzien en of dit ook geldt voor de
Twentekanaallijn, waarvan een groot
gedeelte wordt verdubbeld en geheel wordt
geëlektrificeerd.

Nieuw aan te leggen spoor moet inderdaad worden voorzien
van 25 kV AC. Voor de Twentekanaallijn geldt dit echter niet,
omdat het hier een uitbreiding van bestaand spoor betreft. In
e
e
het MER 1 fase is uitgegaan van 1500 kV DC. In het MER 2
fase zal de definitieve systeemkeuze plaatsvinden.

K005

Inspreker geeft aan dat bij de prognose voor
PHS geen rekening is gehouden met de
effecten van de invoering van ERTMS en/of
minder aanbod van goederen (de prognose
is met 20% naar beneden bijgesteld),
waardoor mogelijk de noodzaak van het
GON programma minder is.

In opdracht van het ministerie van IenM is onderzoek
uitgevoerd naar het langetermijnperspectief voor het
goederenvervoer per spoor, door TNO. In dit onderzoek is
geconcludeerd dat de prognoses, vanwege de economische
crisis, circa 20% naar beneden zouden moeten worden
bijgesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek is in juli 2012
besloten de bijgestelde prognoses te hanteren. Alle
maatregelen in het MER zijn dus gebaseerd op de lagere
prognoses.
Naar aanleiding van de bijstelling van de prognoses heeft de
staatssecretaris IenM tevens besloten dat de Goederenroute
door Oost-Nederland nog slechts hoeft worden ingericht voor
één extra goederenpad per uur per richting. De
vervoersvariant met 2 goederenpaden kan daarmee
vervallen. Er is dus wel degelijk rekening gehouden met
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lagere prognoses. M.b.t. ERTMS is nog geheel onbekend of en
wanneer dit beveiligingssysteem wordt ingevoerd op de
spoorlijnen in Oost-Nederland. Als ERTMS in werking is leidt
dit tot grotere spoorveiligheid. De eventuele grotere
capaciteit die sommigen daarvan verwachten is in OostNederland niet nodig, want de bestaande sporen hebben ook
zonder ERTMS voldoende capaciteit voor alle verwachte
reizigers- en goederentreinen rond 2030.

K006

Inspreker geeft aan dat hij geen keuze voor
één van de varianten maakt omdat hij niet
mee wenst te doen aan spelletjes om
aanwonenden langs de Twentelijn en
Twentekanaallijn tegen elkaar uit te spelen.

Van uw stellingname is kennis genomen. Het kiezen van een
voorkeursvariant is geen "spelletje", maar het resultaat van
een zorgvuldige afweging van een heleboel factoren.

K007

Inspreker geeft aan dat hij geen keuze voor
één van de varianten maakt omdat hij het
standpunt “Betuweroute vervoer naar
Duitsland bij Elst verder over bestaand spoor
afwikkelen” daarmee zou onderschrijven.
Inspreker wijst dit standpunt juist af.

Uw reactie is geregistreerd als "tegenstander van een
Goederenroute door Oost-Nederland".

K008

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw
spoor voor. Door een dergelijke route buiten
steden en dorpen om wordt de
rechtsongelijkheid voor aanwonenden
weggenomen. Voorbeelden zijn een tracé
evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Alternatieven in de vorm van aanleg van een nieuwe spoorlijn
zijn inderdaad mogelijk maar zeer ingrijpend en kostbaar.
Voor het aantal goederentreinen waar het in PHS in OostNederland om gaat is een nieuwe spoorlijn niet nodig omdat
de extra treinen op het bestaande spoorwegennet
afgewikkeld kunnen worden, mits adequate
omgevingsmaatregelen worden getroffen. De PHSVoorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010 gaat
daarom uit van Goederenroutering in Oost-Nederland via
bestaand spoor.

K009

Inspreker dringt er bij de staatsecretaris op
aan om, voordat er naar aanleiding van het
e
MER 1 fase besluiten worden genomen, een
discussie te organiseren onder leiding van
I&M samen met onder andere ProRail
(beheerder), Havenbedrijf Rotterdam
(Bedrijfsleven), EVO (verladers), KNV
(Vervoerders), Provincies, Gemeenten en
belangengroepen van aanwonenden.

De door de inspreker voorgestelde discussie loopt feitelijk al
vanaf het begin van deze m.e.r.-procedure: via de
informatieronden en inspraak en diverse overleggen tussen
alle genoemde partijen.

K010

Inspreker is het oneens met de stelling dat
de barrièrewerking van het spoor in Delden
en Goor nauwelijks toeneemt. Door
verdubbeling van het spoor, elektrificatie en
4 meter hoge schermen is een grotere
barrièrewerking nauwelijks denkbaar.

Barrièrewerking kan worden ervaren als verminderde
bereikbaarheid of oversteekbaarheid van het spoor, maar
ook het optreden van een visuele barrière, bijvoorbeeld door
geluidschermen.
In de volgende planfase wordt bij het ontwerp van de
gekozen voorkeursvariant rekening gehouden met het
voorkomen van barrièrewerking door de noodzakelijke
ruimtelijke maatregelen zo goed mogelijk in te passen.
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K011

Inspreker vindt het wenselijk om de
varianten ook te vergelijken met de huidige
situatie (2011) in plaats van de
referentiesituatie.

Bij de vergelijking van de varianten wordt uitgegaan van de
situatie in het jaar 2030. Op basis van de m.e.r. systematiek
vindt deze vergelijking plaats aan de hand van de
referentiesituatie in 2030. In het MER is bij een aantal
aspecten (waar dat mogelijk was) ook de vergelijking met de
huidige situatie (2011) gegeven.

K012

Inspreker vraagt hoe relevant de (minuten)
verschillen in rijtijd zijn in het perspectief dat
een container minstens 2 weken onderweg is
en minstens drie keer wordt overgeslagen.

De verschillen in rijtijd zijn relevant waar het gaat om het
vergelijken van de vier routes tussen Zutphen en Hengelo. Op
de totale vervoersperiode zijn die verschillen inderdaad
e
minder relevant, maar dat is in dit MER 1 fase niet aan de
orde.

K013

Inspreker stelt dat in de referentiesituatie
geen tot weinig maatregelen worden
getroffen/begroot (bijvoorbeeld voor geluid)
terwijl het aantal treinen (fors) toeneemt. Dit
leidt tot een oneerlijke vergelijking.

Voor de vaststelling van de geluidsmaatregelen in de
referentiesituatie is uitgegaan van de nieuwe
geluidregelgeving volgens SWUNG. De te treffen maatregelen
zijn aangegeven in figuur 3.3 (bladzijde. 40) van hoofdstuk
3.2. van het MER.

K014

Inspreker geeft aan dat het niet duidelijk is
wat de onderbouwing is van de autonome
groei die aan referentiesituatie ten grondslag
ligt. Wordt bijvoorbeeld de groei van het
treinverkeer als gevolg van de aanleg van de
tweede maasvlakte ook als autonome groei
beschouwd?

Bij het bepalen van de goederentreinaantallen in 2030 is
rekening gehouden met ontwikkelingen in het
goederenvervoer van het spoor, maar ook met
havenontwikkelingen zoals het in gebruik nemen van de
Tweede Maasvlakte. Op basis hiervan is bepaald welk aanbod
van goederentreinen verwacht wordt en welke route voor
vervoerders het meest aantrekkelijk is.

K015

Inspreker vraagt of de voorgestelde
geluidsmaatregelen gelden voor alle huizen
waarbij de waarde aan de gevel de 52 dB
overschrijdt.

De voorgestelde geluidsmaatregelen gelden niet voor alle
huizen waarbij de waarde aan de gevel de 52 dB overschrijdt.
Maatregelen zijn aan de orde bij het overschrijden van het
geluidproductie plafond (GPP). In de Wet milieubeheer
worden de geluidniveaus bij hoofdspoorwegen met
geluidproductieplafonds op GPP-punten (gelegen ongeveer
om de 100 meter en op ongeveer 50 meter afstand van het
buitenste spoor) bewaakt. Indien het GPP bij de GPP-punten
naast het spoor overschreden wordt, moet bij de afweging
van maatregelen onderzocht worden wat de akoestische
gevolgen zijn voor geluidgevoelige bestemmingen (zoals
huizen). Het GPP voor de Twentekanaallijn is thans 52 dB. In
e
het MER 2 fase wordt na gedetailleerd akoestisch onderzoek
en met gebruikmaking van het wettelijk
doelmatigheidscriterium, een afweging van de kosten en de
baten van de maatregelen gemaakt voor alle geluidgevoelige
bestemmingen.

K016

Inspreker vraagt of alle geluidsmaatregelen
aan de huizen zijn opgenomen in de
kostenbegroting van de Twentekanaallijn.

In het MER 1 fase zijn vier varianten onderzocht op de
effecten en noodzakelijke maatregelen. Om te kunnen komen
tot een voorkeursvariant is het niet nodig om de benodigde
voorzieningen tot in detail uit te werken. Indien het niet
mogelijk is om geluidsschermen of raildempers toe te passen
(bij spoorwegovergangen) of er nog een overschrijding van de
geluidsnormen resteert, dan zal geluidwering in de vorm van

e
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gevelisolatie kunnen worden toegepast. Gezien het huidige
detailniveau bestaat er nog geen inzicht in het aantal
woningen waar na het treffen van maatregelen nog
overschrijding van de geluidsnormen op de gevel bestaat.
Eventuele geluidsmaatregelen aan de woningen zijn dan ook
nog niet meegenomen in de kostenraming.
e

K017

Inspreker stelt dat de in de in het MER 1
fase gehanteerde criteria voor geluidhinder
aanzienlijk hoger zijn dan de Europese
richtlijnen aangeven en vraagt waarop de
e
norm voor geluidhinder in het MER 1 fase is
gebaseerd.

Het geluid van hoofdspoorwegen wordt sinds 1 juli 2012
geregeld in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Deze
(nieuwe) geluidwetgeving wordt veelal ook aangeduid als de
wet SWUNG wat staat voor Samen Werken in de Uitvoering
van Nieuw Geluidbeleid. Aan de geluidbelastingen worden
dan ook van uit de Wet milieubeheer eisen gesteld. De
voorkeurswaarde bij spoorwegen is 55 dB terwijl de
maximale waarde 70 dB bedraagt. In de Europese richtlijn is
aangegeven dat een van de verplichtingen het opstellen van
geluidbelastingkaarten is. Bij deze geluidbelastingkaarten
gaat het om geluidbelastingen van 55 dB Lden of 50 dB Lnight
zodat niet gezegd kan worden dat de gehanteerde criteria
aanzienlijk hoger zijn dan aangegeven in de Europese
richtlijn.

K018

Inspreker stelt dat in de Europese richtlijnen
op het gebied van geluidhinder onder andere
gebaseerd zijn op piekgeluid, terwijl dit in de
wet SWUNG wordt weggemiddeld. Inspreker
vraagt of in het MER rekening wordt
gehouden met toekomstige harmonisatie
van de wetgeving waardoor ook rekening
moet worden gehouden met piekgeluid.

De Europese richtlijn ten aanzien van spoorweggeluid is,
evenals de Nederlandse voorschriften, gebaseerd op
equivalente geluidniveaus. Voor spoorweggeluid wordt zowel
in de Europese richtlijn als in het Nederlandse voorschrift met
piekgeluid geen rekening gehouden.

K019

Inspreker stelt dat als de wet Basisnet
volgens verwachting in werking gaat treden,
de Twentekanaallijn de preferente lijn voor
gevaarlijke stoffen wordt.

Vanaf inwerkingtreding van de wet Basisnet (naar
verwachting begin 2014) wordt het vervoer van gevaarlijke
stoffen (VGS) over elke spoorlijn beperkt door een wettelijk
plafond. Het plafond op de Twentekanaallijn laat inderdaad
ruimte voor meer VGS dan het plafond op de Twentelijn. Dat
komt omdat de bebouwing langs de Twentekanaallijn minder
dicht is dan langs de Twentelijn. Overigens geeft de
plafondwaarde voor het VGS slechts de bovengrens van het
vervoer aan; of er daadwerkelijk VGS plaatsvindt over deze
spoorlijnen hangt af van marktomstandigheden.

K020

Inspreker vraagt hoe de kosten en baten van
de duurste variant Twentekanaallijn zich
verhouden tot de huidige
bezuinigingsopgaven.

De "huidige bezuinigingsopgaven" gaan over de totale
Rijksbegroting. Voor het programma PHS is binnen de
Rijksbegroting een budget gereserveerd; uit dat budget is in
voorjaar 2013 circa € 300 miljoen bezuinigd, zodat het
programma voor minder geld uitgevoerd zal moeten worden.
Bij de beslissing over de routekeuze tussen Zutphen en
Hengelo zullen ook de kosten van elke variant een rol spelen.
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K021

Inspreker stelt dat economische prognoses in
het MER slecht onderbouwd zijn.
Hij verwijst naar het jaarverslag van
Railcargo, studies van TNO en NEA waarin
gesteld wordt dat de nieuwe
goederenvervoersprognoses lager uitvallen
en dat de trend voor goederenvervoer
dalende is.
Er is daarom geen reden om ruimte te
maken voor een extra goederenpad in het
oostelijk deel van Nederland.

De prognoses voor het goederenvervoer zijn in 2012 door
TNO geactualiseerd, en naar beneden bijgesteld. In het MER
is met deze lagere prognoses gerekend.
Ondanks de huidige economische crisis wordt verwacht dat
het goederenvervoer per spoor op langere termijn fors zal
groeien, door groei van de wereldhandel en de aanleg van de
tweede Maasvlakte. Capaciteitsverruiming op de route door
Oost-Nederland blijft daarvoor nodig. Overigens heeft de
staatssecretaris IenM naar aanleiding van de bijstelling van
de prognoses besloten dat de Goederenroute door OostNederland nog slechts hoeft worden ingericht voor één extra
goederenpad per uur per richting, en niet meer voor 2 extra
paden.

K022

Inspreker vraagt hoe wordt gecontroleerd of
de vervoerder voldoet aan de gestelde eisen,
zoals: stil materieel, maximum snelheid,
samenstelling en lengte van de treinen,
inhoud en correcte informatie betreffende
de ketelwagens. Inspreker vraagt wat voor
de vervoerder de gevolgen van overtreding
zijn.

Voor alle goederenwagons die op het Nederlandse
spoorwegnet mogen rijden (“zijn toegelaten”) geldt dat zij
voldoen aan de Europese normen die gelden voor de
technische eisen en kwaliteit van spoorwagons. In het totale
wagenpark dat over Nederlandse spoorlijnen rijdt, zullen
wagons zitten die ruim voldoen aan de normen (bv. omdat ze
splinternieuw zijn) en andere die maar krap voldoen aan de
normen (bv. omdat ze ouder zijn). Maar in alle gevallen
voldoen de wagons aan dezelfde gestelde Europese normen.
De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet daar op toe. Bij
overtredingen kunnen boetes worden opgelegd.

K023

Inspreker uit zorgen over (gevaarlijke)
stoffen die langs de Twentelijn (Bathmen)
zullen worden vervoerd via het spoor.
Inspreker vraagt welke stoffen dit zijn.

Welke gevaarlijke stoffen over een spoorlijn worden vervoerd
is niet goed te voorspellen, net zoals bij wegvervoer en bij
vervoer over water; dat hangt af van marktomstandigheden.
Na inwerkingtreding van de wet Basisnet (verwacht begin
2014) mogen er over de Twentelijn per jaar maximaal circa
1500 ketelwagens met gevaarlijke stoffen vervoerd worden;
dat is minder dan het aantal ketelwagens dat in 2012
vervoerd werd (circa 2500) en in 2011 (circa 4600 wagens).
Het vervoer betreft voornamelijk 'brandbare gassen' (zoals
LPG) en 'zeer brandbare vloeistoffen', zoals benzine.

K024

Inspreker vraagt of de kosten van de
aanpassingen aan- en sloop van woningen en
andere gebouwen in de begroting zijn
opgenomen.

In het MER 1 fase zijn de vier varianten onderzocht op de
effecten en mogelijk te treffen maatregelen. Voor de keuze
van een voorkeursvariant is het niet nodig om de
verschillende maatregelen in dit planstadium al helemaal tot
in detail uit te werken. Voor de woningen waarbij de wettelijk
toegestane waarden worden overschreden, worden op
kosten van het project voorzieningen aan de woning
aangebracht of wordt het pand aan bewoning onttrokken.
Gezien het huidige detailniveau bestaat er nog geen inzicht in
het aantal woningen waarbij dit eventueel het geval zal zijn.
De eventuele aanpassingen aan woningen en sloop zijn dan
ook niet meegenomen in de kostenraming.

e
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K025

Inspreker vraagt of de ambities van het Pact
e
van Twickel in het MER 1 fase worden
gerespecteerd en of de hiervoor benodigde
investeringen in de begroting zijn
opgenomen.

Dit wordt nader bezien in de 2 fase van het MER.

K026

Inspreker stelt dat in de SBR (Stichting Bouw
Research) rekenmodellen, software en
instellingskeuzen worden gebruikt uit de
heitechniek die pieken in trillingen (net als
de BTS) wegfilteren. Ondanks dat SBR de
toepassing voor treintrillingen niet uitsluit,
vindt de inspreker dat er specifieke
trillingswetgeving voor treinen moet worden
ontwikkeld.

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt
wetgeving m.b.t. trillingshinder voorbereid. Dit punt zal
worden meegenomen in het opstellen van deze wetgeving.
Voor de beoordeling van schade ten gevolge van trillingen
wordt in Nederland de SBR A-richtlijn toegepast. In deze
richtlijn wordt expliciet onderscheid gemaakt voor
verschillende trillingsbronnen. Railverkeer is ingedeeld in de
categorie herhaalde kortdurende trillingen.

K027

Een (uitgewerkt) plan voor
calamiteitenbestrijding (calamiteitenplan)
voor bijvoorbeeld hulpdiensten ontbreekt.

Aan dergelijke plannen wordt sinds 2012 gewerkt door
ProRail samen met de Veiligheidsregio's (brandweren) in
Oost-Nederland. Dit werk is geen onderdeel van het MER,
maar het zal klaar zijn voordat het Ontwerp Tracébesluit
(OTB) wordt gepubliceerd (volgens de huidige planning in
2015); de benodigde calamiteitenmaatregelen worden
namelijk opgenomen in dat OTB.

K028

Nadelige effecten van langere wachttijden bij
spoorovergangen en in het bijzonder langere
aanrijtijden van hulpdiensten zijn in het MER
onvoldoende belicht.

Aan het MER zijn voor wat bereikbaarheid twee deel/achtergrondrapportages toegevoegd: het rapport 'PHS GON:
Effectrapport bereikbaarheid' en het rapport 'PHS GON:
Effectrapport bereikbaarheid hulpdiensten'. In het
hoofdrapport van het MER zijn vooral de resultaten uit deze
deelrapportages samengevat weergegeven. Voor een nadere
toelichting/meer achtergrondinformatie wordt dan ook
verwezen naar de al genoemde deelrapportages.

K029

Inspreker stelt dat de voorgestelde
maatregelen, zoals geluidsschermen en
hekwerken, een belemmering kunnen
vormen voor de bereikbaarheid van
hulpdiensten bij calamiteiten.

Bij het uiteindelijke ontwerp van geluidsschermen e.d. wordt
rekening gehouden met de eis dat alle spoorlocaties
bereikbaar moeten zijn voor hulpdiensten.

K030

Inspreker merkt op dat tijdwinsten voor
reizigers en goederenvervoer tot in detail
worden gekwantificeerd en meegenomen als
voordeel terwijl het tijdverlies voor vracht en
personenverkeer voor dichte
spoorwegovergangen niet wordt
gekwantificeerd of gewaardeerd.

In het MER is (zowel in het hoofdrapport als in de
deelrapportages) aan 'bereikbaarheid (hulpdiensten)'
inderdaad geen economische waarde gekoppeld. Dit
betekent echter niet dat de mate van vertraging niet heeft
meegewogen bij de beoordeling van bereikbaarheid. De
gesommeerde wachttijden zijn voor elke variant namelijk
weergeven als voertuigverliesuren, waarvan de waarde bij de
beoordeling een rol heeft gespeeld.

K031

Inspreker refereert naar de realisatie van het
derde spoor Emmerich-Oberhausen en
(twijfelt aan) het nakomen van de afspraken
die Duitsland met Nederland gemaakt heeft.

Op 26 juli 2013 is de financieringsovereenkomst voor het
derde spoor tussen de Bondsregering en Noordrijn Westfalen
getekend. Met de ondertekening van de
financieringsovereenkomst door de verantwoordelijke
bewindspersonen van de Bondsregering en van Noordrijn

e
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Westfalen is het budget voor de aanleg van het derde spoor
tussen Zevenaar grens en Oberhausen zeker gesteld.
Het voorbereidingsproces moet nog afgerond worden door
de lopende inspraakprocedures in de gemeentes langs het
spoortraject tussen Emmerich en Oberhausen. Het Duitse
ministerie verwacht deze tweede mijlpaal in 2014 te
bereiken. Dan krijgt de projectorganisatie van Deutsche Bahn
formeel het “Baurecht” en begint de realisatiefase. Na de
aanbesteding en contractering kan de bouw daadwerkelijk in
2016 beginnen. De bouw beslaat een periode van circa 6 jaar;
oplevering van het derde spoor is nu voorzien rond 2022.

K032

Inspreker stelt dat niet gekeken wordt naar
de feitelijke toename van hinder en risico
voor de bewoners en/of recreanten en de
afbraak van leefbaarheid en woonomgeving,
maar enkel of waarden onder de wettelijke
maxima liggen.

Voor alle aspecten waarvoor wettelijke grenswaarden gelden
en waaraan dientengevolge is getoetst in het MER, geldt dat
deze grenswaarden juist zijn opgesteld te bescherming van
het leefklimaat. Deze wettelijke grenswaarden geven aan tot
welk niveau hinder of risico door de wetgever (het
Parlement) als acceptabel wordt gezien; dit zijn normen die
gelden voor heel Nederland. Voor heel Nederland geldt ook
dat er niet een garantie kan worden gegeven dat
leefbaarheid en milieukwaliteit continu op exact hetzelfde
niveau blijven, maar wel dat deze onder de grenswaarden
blijven.

K033

Inspreker stelt dat voor het alternatief
Twentekanaallijn verreweg de meeste
trillinghinder wordt voorzien. Inspreker
vraagt of de maatregelen om omwonenden
tegen hinder en schade door trillingen te
beschermen zijn opgenomen in de begroting.

In de aanvulling op het MER, dat eind 2013 verschijnt, wordt
een eerste kosteninschatting gemaakt van de benodigde
trillingsmaatregelen ten behoeve van de begroting. Ook
voorziet de aanvulling in een nadere kwalificatie van
trillingshinder.
De Twentekanaallijn kent de meeste woningen met een
toename van de trillingssterkte met meer dan 30%. Dit
betekent niet dat daar de meester trillingshinder wordt
voorzien.

K034

Inspreker vraagt of de vervoerders de optie
krijgen om met dieseltreinen te rijden en,
indien dit het geval is, waarom de effecten
e
hiervan niet zijn opgenomen in het MER 1
fase.

In het m.e.r.-onderzoek wordt voor de bepaling van de
luchtkwaliteit gerekend met de emissies die zijn bepaald in
het STREAM-rapport van CE Delft (2008). Er is in het m.e.r.onderzoek voor alle varianten aangenomen dat 10 % van de
goederentreinen door dieseltractie wordt getrokken; thans is
dat percentage (met uitzondering van de Betuweroute) nog
20 - 25 %. Omdat in alle tracévarianten het spoor
geëlektrificeerd is, zal in de meeste gevallen E-tractie
gebruikt worden voor het vervoer; die stroom wordt
geproduceerd in NL-productielokaties, die in de STREAMcijfers zijn meegenomen. De diesellocs die in het STREAMonderzoek zijn meegenomen voldoen aan de Europese
emissie-eisen ter zake; dat geldt ook voor eventuele locs uit
voormalige Oostbloklanden.
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K035

Inspreker stelt dat in Hof van Twente en
omgeving het aantal bekende locaties met
asbesthoudende grond nog steeds toeneemt
en dat vooral grond naast de spoorlijnen
(overgangen, gedempte spoorsloten) veel
asbest kan bevatten. Inspreker vraagt of er
op de locaties waar grondverzet plaatsvindt
(door plaatsing van portalen,
geluidschermen en spoorverdubbelingen)
rekening wordt gehouden met
bodemsanering vanwege asbestvervuiling.

Als asbest wordt aangetroffen in het kader van
graafwerkzaamheden voor het project, dan wordt de
verontreiniging gesaneerd. Kosten hiervoor (en voor het
opruimen van overige bodemverontreinigingen binnen het
werk) zullen naar voren komen met het bodemonderzoek
voorafgaand aan het grondverzet en worden opgenomen in
het projectbudget. ProRail zal in een dergelijk geval proberen
de saneringskosten achteraf te verhalen op de veroorzaker.

K036

Inspreker vraagt of de voorzieningen om
doorsnijding van de Ecologische
Hoofdstructuur te compenseren in de
begroting zijn opgenomen.

De bouwkosten van de aanleg van Faunapassages zijn al
e
meegenomen in het MER 1 fase.
Nadere specificering vindt plaats in latere (plan)fasen.

K037

Inspreker geeft aan dat een locomotief die
over de noordelijke aftakking rijdt een
treingewicht moet hebben dat past bij de
6000 kW van het NS net terwijl een
goederentrein die van de Betuweroute naar
Duitsland rijdt een treingewicht kan hebben
dat past bij 8400 kW. Volgens inspreker
betekent dit dat een trein, globaal, een
derde minder kan vervoeren indien deze
over het 6000 kW net moet. Inspreker vraagt
of rekening is gehouden met de verhoogde
kostprijs per eenheid vervoerd goed.
Inspreker vraagt wat dit betekent voor de
bezettingsgraad en rentabiliteit van de lijn.

De elektrische goederenlocomotief die speciaal is ontwikkeld,
de BR189, heeft op het net van de Betuweroute en in
Duitsland een vermogen van 6400 kW. Op het gewone
Nederlandse net is dit inderdaad lager en levert de
locomotief 4200 kW. Bij het opstellen van de gebruikte
prognoses is uitgegaan van de per trein te vervoeren
hoeveelheid goederen op het bestaande spoor in OostNederland.

K038

Inspreker vraagt of rekening is gehouden
met het gegeven dat in de nacht de
mogelijkheid van rijden het grootst is omdat
er dan meer energie beschikbaar is bij het
bepalen van de geluidsruimte.

Bij de bepaling van de geluidbelastingen is geen rekening
gehouden met de beschikbare energie. Er is uitgegaan van
het aantal treinen (en type) dat gedurende de dag, de avond
en de nacht naar verwachting zal rijden. Verder wordt elk jaar
opnieuw onderzocht of het geluidproductieplafond (GPP) niet
wordt overschreden. In het geval dat 's nachts meer treinen
gaan rijden, waarbij overschrijdingen dreigen, dan zullen er
maatregelen worden genomen om deze overschrijdingen te
voorkomen. Overigens wordt bij de bepaling van de Lden
rekening gehouden met een straffactor van 5 dB in de avond
en 10 dB in de nacht.

K039

Inspreker vraagt of rekening is gehouden
met het gegeven dat in de nacht de
mogelijkheid van rijden het grootst is omdat
er dan meer energie beschikbaar is bij de
prijscalculatie.

Nee. Het voorkeurstijdstip van een treinrit wordt bepaald
door allerlei logistieke factoren; het eventuele verschil tussen
energiekosten 's nachts en overdag is beperkt en maakt daar
geen deel van uit. Goederentreinen rijden verspreid over het
etmaal, zowel overdag als 's nachts.

K040

Inspreker refereert naar de informatieavond
van de veiligheidsregio Hengelo. Hierin

In de configuratie dat er gekoppelde E-locs worden ingezet
worden dit begrensd (het maximaal gevraagde vermogen
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noemde ProRail als alternatief de inzet van
twee elektrische locomotieven op het NS
net. Volgens inspreker is dit onmogelijk
omdat deze twee locomotieven veel meer
vermogen nemen dan het onderstation kan
leveren waardoor het onderstation zal
uitschakelen door overbelasting. Inspreker
vraagt om bevestiging van deze redenering.

wordt dan gelimiteerd), om uitschakeling in het onderstation
te voorkomen. Bovendien zal, wanneer door treinen toch
teveel vermogen wordt gevraagd, het onderstation niet
uitvallen maar wordt slechts de bovenleiding uitgeschakeld.

K041

Inspreker is van mening dat de inzet van
lawaaiige diesellocomotieven nodig zal zijn
om met zwaardere treinen op het NS net te
kunnen rijden. Inspreker vreest dat in dat
scenario de berekeningen m.b.t. geluid,
milieubelasting (fijnstof) etc. niet zullen
kloppen. Inspreker vraagt hoe deze
ontwikkeling voorkomen wordt.

De suggestie van de inspreker is niet juist. Elektrische
locomotieven hebben meer vermogen dan
diesellocomotieven. Zo heeft de moderne elektrische
locomotief BR189 een vermogen van 4500 kW op het
conventionele net in Nederland (1500 Volt
bovenleidingspanning). Een diesellocomotief als Class 66
heeft een vermogen van 2268 kW, dus ongeveer de helft van
de genoemde elektrische locomotief. Vooral na de opening
van de Betuweroute is de tendens dat steeds meer
goederentreinen getrokken worden door elektrische
locomotieven.

K042

Inspreker vraagt of elektrische tractie op het
traject verplicht gesteld zal worden. Zo niet
dan wil inspreker weten welke
randvoorwaarden worden er dan gesteld aan
het gebruik van dieseltreinen.

Elektrische tractie wordt niet verplicht. Er is hier een
aanname gedaan dat 10% van de goederentreinen door
diesellocomotieven worden aangedreven; dit is in
overeenstemming met de trend. Aangezien vervoer met
elektrische tractie goedkoper is dan dieseltractie is dit ook
aantrekkelijk voor vervoerders.

K043

Inspreker refereert aan berichten uit de
media waaruit blijkt dat Duitsland heeft
aangegeven vervoer over Oldenzaal te
willen. Inspreker vraagt hoe dit zich verhoudt
tot de lagere netspanning en het daardoor
noodzakelijke grotere aantal treinen.

Het bestaande spoorwegnet (met 1500 Volt gelijkstroom
bovenleidingsysteem) heeft voldoende vermogen voor alle
verwachte goederentreinen.

K044

Inspreker is van mening dat de
Twentekanaallijn als gevolg van Europese
afspraken uitgevoerd moet worden met
25000 kV. Inspreker vraagt of hiermee
rekening is gehouden bij de aanpassing van
kunstwerken, de veiligheid en de
kostprijsbepaling.

Bij de Twentekanaallijn gaat het om een uitbreiding van
bestaand spoor, waarvoor de genoemde Europese regel niet
e
geldt. De definitieve systeemkeuze zal in 2 fase van het MER
plaatsvinden.

K045

Inspreker stelt dat één goederenpad een
opmaat zal zijn naar een tweede
goederenpad en vraagt of deze toekomstige
situatie al wordt meegenomen in de
maatregelen.

Op basis van de geactualiseerde prognoses is bepaald dat 1
extra goederenpad voldoende is om de toename van
goederenvervoer op te vangen. Er wordt in de plannen geen
rekening gehouden met een eventuele toekomstige
uitbreiding naar 2 extra goederenpaden.

K046

Inspreker vraagt om inzicht in het verschil in
kosten tussen het direct realiseren van twee
goederenpaden en het naderhand realiseren
van twee goederenpaden.

Dit kostenverschil is niet berekend, omdat er in de plannen
geen rekening wordt gehouden met een eventuele
toekomstige uitbreiding naar 2 extra goederenpaden.
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K047

Inspreker is van mening dat de benodigde
spooraanpassingen bij de variant
Twentekanaallijn eind 2020 niet klaar
kunnen zijn. Inspreker vraagt of
Twentekanaallijn hierdoor buiten de
keuzecriteria valt.

Nee, een eventuele oplevering die volgens het MER 6
maanden na de gewenste oplevering ligt heeft geen invloed
op de keuze.

K048

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van
bedrijven niet wordt benoemd in het MER en
wenst een voorstel voor een
compensatieregeling. Inspreker spreekt
hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd
die als gevolg van een afwaardering van de
WOZ nadeel ondervinden.

In het MER is in hoofdstuk 8 aangegeven wat de kosten zijn
van de verschillende varianten. In deze kosten zijn ook kosten
opgenomen voor het schadeloosstellen van eigenaren en
rechthebbenden voor het verwerven van de benodigde
gronden. Ook is rekening gehouden met nadeelcompensatie
(planschade) die voor vergoeding in aanmerking komt. Een
noodzaak tot het compenseren van gemeenten voor
gederfde opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting (OZB)
- voor zover die zich zou voordoen - bestaat niet. Daar is dus
geen rekening meegehouden.
Overigens is het uitgangspunt van PHS is dat er zoveel
mogelijk wordt gedaan om eventueel nadeel voor de
omgeving, zoals bijvoorbeeld geluidstoename, trillingsschade
en/of omrijschade tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer
door middel van het aanbrengen van raildempers en
geluidsschermen.
Desondanks zou het kunnen voorkomen dat een woning door
de gevolgen van het project in waarde daalt of dat een bedrijf
omzetderving lijdt. Wanneer deze situatie zich voordoet dan
kan na vaststelling van het tracébesluit, welk besluit naar
verwachting pas in 2016 zal worden genomen - een verzoek
om tegemoetkoming van deze schade ingediend worden op
grond van de 'Regeling nadeelcompensatie Verkeer en
Waterstaat 1999'.

K049

Inspreker is van mening dat de stelling dat er
in 2011 geen sprake was van een
overschrijding van het
geluidsproductieplafond strijdig is met de
lastsom onder dwang die tegen ProRail is
ingesteld door de VROM inspectie regio Oost
vanwege het overschrijden van
geluidsnormen door het laten rijden van de
Volvotrein. Inspreker wenst een nadere
verklaring.

De geluidproductieplafonds zijn van kracht geworden met de
invoering van hoofdstuk 11 Geluid in de Wet milieubeheer.
Deze is op 1 juli 2012 ingevoerd. In 2011 kan dus inderdaad
geen sprake zijn geweest van een overschrijding van de
geluidproductieplafonds.
Inmiddels zijn de geluidproductieplafonds wel van kracht. Bij
de vaststelling van de geluidproductieplafonds is
gecorrigeerd voor de betreffende 'Volvotrein'-goederentrein
(het GPP is bepaald zonder deze trein).

K050

Inspreker vraagt waarom ProRail/I&M geen
snelheidsreductie naar 60 km/uur toepast
(net als bij de Caprolactam trein)
om geluidsoverlast en trillingshinder en schade te verkleinen en om de veiligheid te
vergroten.

Beperken van de rijsnelheid van goederentreinen, zeker als
de reizigerstreinen wel op normale snelheid blijven rijden, is
in het algemeen niet mogelijk, omdat de capaciteit van de
spoorlijn daardoor teveel afneemt. Het voorbeeld van de
Caprolactamtrein is specifiek: dat betreft een goederentrein,
die 4 maal per week over de Twentekanaallijn rijdt. De
wagons van die trein worden aangepast om stiller te rijden;
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zolang die aanpassing nog niet klaar is rijdt die trein tijdelijk
langzamer dan de baanvaksnelheid. Omdat de trein 's nachts
rijdt gaat die tijdelijke snelheidsverlaging daar niet ten koste
van de capaciteit. Zo gauw alle wagons van die trein stil
gemaakt zijn zal de trein weer met normale baanvaksnelheid
gaan rijden.

K051

Inspreker is van mening dat de beoordeling
van de geluidseffecten voor de
Twentekanaallijn - of -- zou moeten zijn in
plaats van 0. Inspreker onderbouwt dit door
te stellen dat de Twentekanaallijn de variant
is met het grootste geluidsbelaste oppervlak
en daarnaast de enige variant waarbij zware
geluidsmaatregelen moeten worden
toegepast.

De geluidseffecten zijn beoordeeld aan de hand van het
aantal gehinderde personen en het geluidbelaste oppervlakte
waarbij het aantal geluidbelaste personen zwaarder zijn
meegewogen dan de effecten op geluidbelast oppervlakte.
Volgens deze criteria is de beoordeling van de geluidseffecten
voor de Twentekanaallijn 0. De effecten gelden voor de
situatie na het aanbrengen van geluidwerende maatregelen.
De (niet-geluidgerelateerde)effecten van de
geluidmaatregelen zelf zijn meegenomen bij de thema's
Ruimtegebruik en Landschap.

K052

Inspreker kaart aan dat in de beoordeling
alleen wordt uitgegaan van het gemiddelde
geluid en niet van de piekgeluiden op het
moment van een treinpassage en de
verstoring van perioden van stilte. Het effect
op het ervaren van geluidsoverlast wordt nu
op basis van het gemiddelde geluidsniveau
als positief gezien terwijl dit in de praktijk
anders kan zijn omdat de piekgeluiden vaker
tot slaapverstoringen kunnen leiden.
Inspreker vraagt of (slaap)verstoring door
e
piekgeluiden in de 2 fase van de merprocedure wordt meegenomen.

Het geluidniveau van passerende (goederen-) treinen
fluctueert, waarbij de hoogste niveaus (pieken) voorkomen
tijdens een passage en daarna een periode met relatief lage
geluidniveaus. Voor de beoordeling van het geluidniveau gaat
de Wet milieubeheer uit van gemiddelde waarden, de
zogenaamde “ equivalente geluidniveaus”, die in de tijd
evenveel energie bevatten als het in werkelijkheid
fluctuerende geluidniveau. Meer pieken leiden tot hogere
waarden van het equivalente geluidniveau, evenals hogere
pieken. Op die wijze wordt met het “equivalente
geluidniveau” ook rekening gehouden met de geluidniveaus
tijdens de piek van de passage. Onderzoek voorafgaand aan
het vastleggen van de geluidnormen in de Wet milieubeheer
(voorheen Wet geluidhinder) toonde aan, dat de
“equivalente geluidniveaus” een goede beschrijving geven
voor de te verwachten hinder.
Bij de beoordeling van de geluidaspecten is uitgegaan van de
Nederlandse wet- en regelgeving. Beoordeling van
spoorweglawaai gebeurt aan de hand van de gemiddelde
e
geluidniveaus over een etmaal (Lden). In de 2 fase van de
mer-procedure zal de beoordeling van de geluidaspecten
volgens dezelfde criteria geschieden. Piekgeluiden zullen dan
dus evenmin in de beoordeling worden meegenomen.

K053

Inspreker vraagt om gegevens en uitleg over
het effect van piek- en laagfrequent geluid
op de gezondheid. Kernvraag hierbij is bij
welk niveau geluid schadelijk is. I&M
hanteert 55 dB als norm terwijl GGD Twente
stelt dat geluid vanaf 42 dB al schadelijk is.

Dit MER fase 1 onderzoek is uitgevoerd volgens de wettelijke
normen en richtlijnen. Hierbij wordt het geluid van de
spoorwegen beoordeeld op het gemiddelde geluidniveau
gedurende een etmaal. Het piekgeluid tijdens een passage
maakt hier wel onderdeel van uit. Laagfrequent geluid en
piekgeluiden zijn bij de beoordeling niet apart meegenomen.
De normen die voor spoorweggeluid gelden hebben
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betrekking op het totale geluid waarvan laagfrequent geluid
maar een gedeelte is van het gehele geluidspectrum. Het
geluid van spoorwegen is, bij het ontbreken van varianten
met ondergrondse constructies, niet specifiek als
laagfrequent aan te merken.
Bij lagere geluidbelastingen dan 55 dB kan sprake zijn van
hinder. Dit is per persoon verschillend. Voor het al dan niet
optreden van hinder zijn dosiseffect relaties bepaald. Bij
lagere geluidbelastingen is het percentage gehinderden
minder dan bij hogere geluidbelastingen. Onder de 42 dB zijn
geen gehinderden meer te verwachten. De 55 dB
voorkeurswaarde uit de Wet milieubeheer is gebaseerd op
een maatschappelijk verantwoord percentage gehinderden.
Boven de 70 dB grenswaarde uit de Wet milieubeheer is
sprake van maatschappelijk ontoelaatbare hinder. Voor de
geluidbelastingen tussen 55 dB en 70 dB wordt in de
normstelling rekening gehouden met de huidige situatie
(situatie conform geluidregister). Indien door het project de
geluidbelasting ten opzichte van deze situatie toeneemt (of
de saneringsgrenswaarde overschrijdt) moeten doelmatige
maatregelen worden onderzocht. Indien maatregelen niet
mogelijk of doelmatig zijn geldt dat de binnenwaarde moet
tenslotte worden getoetst aan de wettelijke binnenwaarde.

K054

Inspreker stelt dat tabel 7.1 van het MER een
fout bevat. In de kolomkop van de tabel
staat: "Kopmaken te Deventer" in plaats van
"Twentekanaallijn". Dit bemoeilijkt het
beoordelen van het MER.

Hier had inderdaad Twentekanaallijn moeten staan. De titel
van de tabel, de onderstaande figuur en de teksten in het
rapport maken echter voldoende duidelijk dat het hier om de
variant Twentekanaallijn gaat.

K055

Inspreker vraagt of het uitgangspunt stille
wagons van de geluidscalculatie realistisch is.
Vervanging van huidig materieel zal vele
jaren vergen en moet bovendien door
vervoerders zelf worden bekostigd.

Volgens de huidige kennis en stand van zaken is het
uitgangspunt betreffende de stille wagons in
overeenstemming met de verwachtingen over de
ontwikkelingen van het materieel. Overigens is het zo dat als
in de toekomst onverwacht zou blijken dat er meer
"lawaaiige" wagons rijden dan waarvan nu is uitgegaan, er
een overschrijding van het geluidproductieplafond (GPP)
dreigt. Er worden dan tijdig maatregelen getroffen om de
overschrijding te voorkomen. Het gaat daarbij om het treffen
van extra geluidmaatregelen of het laten rijden van minder
treinen. Dit laatste punt maakt duidelijk dat de wettelijke
regeling een stimulans voor de vervoerders bevat om stillere
wagons in te zetten: dan kunnen ze meer vervoeren binnen
dezelfde geluidruimte.

K056

Inspreker vraagt of er bij de geluidscalculatie
rekening gehouden wordt met slecht
materieel en gebrekkig railonderhoud
(golfslijtage, "vierkante" wielen) en stoten
van wagons bij stoppende/stilstaande

De geluidsberekeningen zijn gemaakt volgens de
Standaardrekenmethode 2 zoals aangegeven in Bijlage IV
(geluid van spoorwegen) van het "Reken- en meetvoorschrift
Geluid 2012". Bij de berekeningen is uitgegaan van de
bovenbouwconstructie en baangesteldheid ter plaatse en van
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treinen.

de specifieke emissie van het type treinen wat volgens de
prognose zal gaan rijden. Voor de bijbehorende variabelen is
uitgegaan van de gemiddelde waarden voor de Nederlandse
situatie. Er is dus niet gerekend met materieel of onderhoud
dat slechter is dan de gemiddelde Nederlandse situatie.

Inspreker vraagt of het verschil tussen
gemeten en berekende geluidsbelasting
deels verklaard kan worden door het feit dat
er veel verouderde buitenlandse wagons
door Nederland rijden.

Voor alle goederenwagons die op het Nederlandse
spoorwegnet mogen rijden (“zijn toegelaten”) geldt dat zij
voldoen aan de Europese normen die gelden voor de
technische eisen en kwaliteit van spoorwagons. In het totale
wagenpark dat over Nederlandse spoorlijnen rijdt zullen
wagons zitten die ruim voldoen aan de normen (bv omdat ze
splinternieuw zijn) en andere die maar krap voldoen aan de
normen (bv omdat ze ouder zijn). Maar in alle gevallen
voldoen de wagons aan dezelfde gestelde Europese normen.
De Inspectie van het ministerie ziet daarop toe.
Geluidmetingen langs een spoorlijn hebben altijd betrekking
op een bepaalde periode (een momentopname) en op het
aantal en type treinen die in deze periode zijn gepasseerd.
Vergelijking van meetresultaten met rekenresultaten is alleen
mogelijk wanneer de berekeningen worden uitgevoerd voor
de tijdsperiode en treinen zoals bij de meting. Maar als er een
meting is gedaan met bijvoorbeeld "oude lawaaiige" wagons
en gerekend is met "stille" wagons zal er een verschil in de
resultaten zijn.

K058

Inspreker vraagt in relatie tot de
geluidsberekeningen op welke tijden van de
dag de geplande goederentreinen gaan
rijden.

De goederentreinen zullen zowel overdag als in de avond en
nacht gaan rijden. Bij de geluidberekeningen is hiermee
rekening gehouden. Volgens de Wet milieubeheer en het
Reken- en meetvoorschrift geluid wordt voor de berekening
van de geluidbelasting de veroorzaakte equivalente
(gemiddelde) geluidniveaus gedurende de dagperiode (7.00 19.00), de avondperiode (19:00 - 23:00) en de nachtperiode
(23:00 - 7:00) berekend. De geluidbelasting wordt vervolgens
verkregen door het equivalente geluidniveau over 24 uur te
berekenen waarbij het geluidniveau van de avond met 5 dB
en het geluidniveau van de nacht met 10 dB is opgehoogd. Bij
de bepaling van de geluidbelasting wordt dus rekening
gehouden met het feit dat het geluid van treinen in de avond
als hinderlijker wordt ervaren dan overdag en in de nacht
weer hinderlijker dan in de avond.

K059

Inspreker meldt dat overstaan een situatie is
die regelmatig voorkomt bij onder meer de
overgang Diepenheimse weg bij station Goor
en in Delden. Volgens inspreker zullen de
aanvullende goederentreinen deze situatie
doen toenemen. Inspreker vraagt om een
oplossing voor dit bezwaar.

De (beperkte aantallen) overwegen waar in de huidige
situatie, in de referentiesituatie en/of in de varianten sprake
is van een overschrijding van de streefwaarde voor
e
gemiddelde wachttijd, zijn in het MER 1 fase naar voren
gekomen. De door u genoemde overwegen maken daar deel
e
van uit. In het MER 2 fase zal, na een keuze voor een
tracévariant via de Twentekanaallijn, meer op het gewenste
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detailniveau aandacht worden geschonken aan de
verkeerssituaties.

K060

Inspreker stelt dat de informatievoorziening
rond de besluitvorming, door te verwijzen
naar tientallen deelrapporten, ertoe leidt dat
de burger onvoldoende wordt ingelicht en
dat dit strijdig is met de brengplicht.
Inspreker vraagt welke maatregelen
genomen worden om informatie
die noodzakelijk is voor een goede
oordeelsvorming, alsnog bekend te maken
bij de burgers.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in de regio
informatieavonden georganiseerd om betrokken burgers te
informeren over de onderzoeksresultaten die zijn vastgelegd
e
e
in het MER 1 fase. In het MER 1 fase zijn de resultaten
e
leesbaar en toegankelijk weergegeven. De aan het MER 1
fase ten grondslag liggende onderzoeksrapporten zijn
omvangrijk en specialistisch van aard. Om een volledig beeld
te geven van de aan de resultaten ten grondslag liggen
onderzoeken zijn deze rapporten voor eenieder toegankelijk.
Tijdens de informatieavonden is gelegenheid geboden om
met betrokken vakspecialisten te spreken. Dergelijke
informatieavonden zullen ook worden gehouden m.b.t. het
e
MER 2 fase en het (Ontwerp-)Tracébesluit. Wilt u meer
e
weten over het MER 1 fase en de besluitvorming? Kijkt u dan
op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/progra
mma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_oost_ned
erland__2013_.aspx. Voor meer projectinformatie kijkt u op
www.prorail.nl/phs-gon. Ook kunt u contact opnemen met
de afdeling Publiekscontacten van ProRail 0800-7767245
(gratis) of www.prorail.nl/contact.

K061

Inspreker vraagt welke snelheid bij de
geluidsberekeningen wordt aangehouden
om de geluidsbelasting te bepalen.

De snelheid die bij de geluidsberekeningen is aangehouden is
afhankelijk van het type trein, de locatie en de richting. De
snelheden waarmee gerekend wordt komt zo goed mogelijk
overeen met de werkelijke snelheden.

K062

Inspreker vraagt of er een nulmeting en een
controlemeting uitgevoerd zal worden om de
geluidsberekeningen te controleren en de
daadwerkelijke toename van geluid te
bepalen.

Het is niet gebruikelijk om geluidmetingen uit te voeren ter
controle of bevestiging van geluidbelastingen. De
geluidbelastingen worden berekend, dit is ook zo
voorgeschreven in de Wet milieubeheer. Aan de basis van het
Reken- en meetvoorschrift hebben wel metingen gelegen. En
bijvoorbeeld bij nieuwe treintypen of bovenbouwconstructies
worden geluidmetingen uitgevoerd om de verschillende
kentallen die voor de berekeningen nodig zijn vast te stellen.
Het RIVM controleert en valideert periodiek de juistheid van
het wettelijk voorgeschreven Reken- en meetvoorschrift.

K063

Inspreker vraagt met welk tijdsinterval
mogelijke overschrijdingen van het
geluidsplafond geregistreerd worden en hoe
deze aan omwonenden ter beschikking
worden gesteld.

De waarden van de geluidproductieplafonds (GPP) zijn
opgenomen in het zogenaamde "geluidregister". Het
jaarlijkse naleveringsverslag gpp's wordt met de bevindingen
van de Minister van Infrastructuur en Milieu op het internet
gepubliceerd (www.geluidspoor.nl).

K064

Inspreker vraagt of de inzet van
"fluistertreinen" betekent dat er meer
treinen gaan rijden op het spoor, met als
gevolg meer geluidvervuiling (aantallen x
geluidsbelasting, piekbelasting, laagfrequent

Het aantal treinen dat er zal rijden is afhankelijk van de vraag
en de fysieke mogelijkheid. Bij de berekening van de,
toekomstige, geluidbelastingen is uitgegaan van een
prognose voor het aantal en type treinen. Door de inzet van
stille treinen zijn de geluidbelastingen lager dan bij de inzet
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geluid) en trillingen

van normale treinen. Er is gerekend met (voor het
goederenmaterieel) 80 % stil en 20 % normaal. Met
hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer worden de
geluidniveaus bij hoofdspoorwegen met
geluidproductieplafonds op GPP-punten (gelegen ongeveer
om de 100 meter en op ongeveer 50 meter afstand van het
buitenste spoor) bewaakt. Indien er meer stillere treinen
gaan rijden dan waarmee in de geluidberekeningen is
gerekend kunnen er meer treinen rijden maar dit zal niet
leiden tot meer geluidhinder, de totale geluidbelasting is
vastgelegd. Bij meer treinen zijn er natuurlijk wel meer
geluidpieken maar omdat de treinen stiller zijn, zijn de pieken
lager waardoor de hinder niet toe zal nemen.

K065

Inspreker stelt dat de aanname van 1
goederenpad niet toekomstvast is.

Volgens de goederenprognoses is 1 extra goederenpad
toekomstvast tot minstens rond 2030; de verder weg
liggende toekomst is zeer ongewis.

K066

Inspreker stelt dat een "fluistertrein" op een
spoor met golfslijtage geen enkel
geluidsverlagend effect heeft waardoor het
spoor vaker profiel geslepen moet worden.
Inspreker vraagt of deze onderhoudskosten
zijn meegerekend.

ProRail zorgt ervoor dat het spoor regelmatig wordt geslepen
en onderhouden. Dit regelmatige onderhoud leidt tot een
gemiddelde railruwheid voor de Nederlandse situatie. Bij de
geluidberekeningen wordt uitgegaan van deze gemiddelde
railruwheid. De onderhoudskosten voor dit regelmatige
onderhoud zijn niet betrokken bij het onderzoek. Omdat de
berekeningen zijn gemaakt voor de toekomstige situatie kan
niet worden uitgegaan van nu aanwezige omstandigheden.

K067

Inspreker vraagt hoe 4 meter hoge
geluidsschermen in stads- en dorpskernen in
de omgeving worden ingepast.

De specifieke maatregelen worden pas in de tweede fase van
het MER bepaald, nu is slechts voor een onderlinge
vergelijking van de verschillende varianten aangegeven waar
en hoe hoog afschermend maatregelen mogelijk moeten zijn.
Pas nadat er een variant is gekozen wordt bij de uitwerking
exact bepaald welke maatregelen er genomen moeten
worden. Als schermen nodig zijn, zal beoordeeld worden hoe
deze (stedenbouwkundig) kunnen worden ingepast (ook qua
hoogte).

K068

Inspreker stelt dat de zienswijzen van
burgers met weinig zeggend commentaar
van tafel geveegd of in het voordeel van de
minister worden uitgelegd. Inspreker ziet
graag meer zorgvuldigheid, empathie en
aandacht voor de belangen van de
individuele burger terug in de
beantwoording.

Wij betreuren uw stellingname. Wij doen ons best om alle
inspraakreacties zorgvuldig en juist te beantwoorden.

K069

Inspreker stelt dat bewoners van hoge
gebouwen niets aan hoge geluidsschermen
hebben. Hij noemt daarbij als voorbeeld het
appartementencomplex aan de Irisstraat te
Goor.
Inspreker vraagt hoe een te hoge

Voor hoge gebouwen die relatief dicht op het spoor staan
kan het inderdaad zo zijn dat het praktisch niet mogelijk is om
met afscherming langs het spoor de geluidbelasting te
verlagen. Verlaging van de geluidbelasting door middel van
raildempers is echter wel mogelijk. Indien dit niet doelmatig
is of onvoldoende om te bereiken dat de geluidbelasting van
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geluidsbelasting wordt voorkomen voor
bewoners van hoge gebouwen.

de gevels voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB
kunnen waarden tot 70 dB worden toegestaan. Voorwaarde
hiervoor is dat voor de geluidniveaus binnen wordt voldaan
aan de wettelijk toelaatbare waarden. Zo nodig worden de
gevels dan geluidgeïsoleerd.

K071

Inspreker vraagt welke andere
geluidsreducerende maatregelen genomen
gaan worden indien blijkt dat de
geluidsschermen in onvoldoende mate het
geluid reduceren.

Wanneer de geluidschermen het geluid onvoldoende
reduceren en andere maatregelen zoals raildempers niet
mogelijk of onvoldoende zijn kunnen waarden tot 70 dB voor
de geluidbelasting van de gevel worden toegelaten.
Voorwaarde hiervoor is dat voor de geluidniveaus binnen
wordt voldaan aan de wettelijk toelaatbare waarden. Zo
nodig worden de gevels dan geluidgeïsoleerd.

K072

Inspreker vraagt of de geluidswerende
maatregelen vooral 's nachts het geluid
reduceren.

De geluidwerende voorzieningen reduceren het geluid zowel
overdag als in de avond en in de nacht in gelijke mate.

K073

Inspreker stelt dat in stille gebieden de
cumulatie van het geluid van railverkeer met
dat van wegverkeer harder aankomt.
Inspreker vraagt welke maatregelen hiervoor
getroffen worden.

In de wetgeving worden de verschillende geluidbronnen
afzonderlijk getoetst. De gecumuleerde waarden zijn dan ook
geen uitgangspunt voor toetsing, maar spelen wel een rol bij
de keuze van maatregelen. Als er echter voor een of voor
beide geluidbronnen maatregelen nodig zijn dan wordt wel
gekeken of deze maatregelen zo effectief mogelijk worden
ingezet om tot een zo optimaal mogelijke verbetering van de
geluidsituatie bij geluidgevoelige objecten te komen.

K074

Inspreker vraagt of er een wegingsfactor
komt voor spoorgeluid in de bebouwde kom
en spoorgeluid in het landelijke gebied.

Nee, er komt geen wegingsfactor voor spoorgeluid in de
bebouwde kom of spoorgeluid in landelijk gebied.

K075

Inspreker vraagt hoe de toename van de
geluidsoverlast van geluidssignalen van
beveiligde overwegen gecompenseerd
wordt.

Geluidsignalen van overwegen worden bij de bepaling van de
geluidbelasting van spoorwegen niet in de berekeningen
meegenomen. Als er situaties zijn waar geluidsignalen van
overwegen hinder kunnen geven moeten deze zo nodig
afzonderlijk worden bekeken. Neemt u daarvoor contact op
met ProRail, afdeling Publiekszaken.

K076

Inspreker stelt dat het geluidsreducerende
effect van de plaatsing van raildempers
onvoldoende is onderzocht omdat in het
MER hier geen duidelijke uitspraak over
wordt gedaan. Inspreker vraagt om
uitgebreide toelichting hierover.

Het geluidreducerende effect van raildempers is voldoende
bekend. Het MER fase 1 onderzoek is echter uitsluitend
bedoeld om tussen de varianten die mogelijk zijn een keuze
te kunnen maken. Vanwege de omvang van het studiegebied
is het niet mogelijk, en ook niet nodig, om tot in detail op
woningniveau en meter spoorlijn de voorzieningen al aan te
geven. Voor een keuze is het voldoende om te weten hoeveel
dB er moet worden gereduceerd. In een vervolg MER fase 2
en (ontwerp)tracébesluit onderzoek zuilen de voorzieningen
wel tot in detail worden bepaald. Dan zal duidelijk worden
aangegeven waar raildempers zullen worden geplaatst.

K077

Inspreker stelt dat op het spoornet van de
NS maximaal 6000 kW geleverd kan worden
voor alle treinen die in 1 sectie rijden. Dit
betekent dat in de nacht er meer kW

Bij de bepaling van de geluidbelastingen is geen rekening
gehouden met de beschikbare hoeveelheid KW. Er is
uitgegaan van het aantal treinen (en type) dat gedurende de
dag, de avond en de nacht naar verwachting zal rijden. Een
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beschikbaar is voor goederentreinen terwijl
juist dan geluidsoverlast het sterkst is.
Inspreker vraagt of in de beoordeling
rekening is gehouden met dit gegeven.

eventuele toename van het aantal treinen in de nacht is
mogelijk voor zover het geluid productie plafond niet wordt
overschreden.

K078

Inspreker vraagt hoe de toename van de
geluidsoverlast door geluidssignalen van
voorheen onbeveiligde overwegen die nu
beveiligd worden, wordt aangepakt.

Geluidsignalen van overwegen worden bij de bepaling van de
geluidbelasting van spoorwegen niet in de berekeningen
meegenomen. Als er situaties zijn waar geluidsignalen van
overwegen hinder kunnen geven moeten deze zo nodig
afzonderlijk worden bekeken. Neemt u daarvoor contact op
met ProRail, afdeling Publiekszaken.

K079

Inspreker stelt het benutten van risicoruimte
tot aan het toegestane risicomaximum ter
discussie. Inspreker is van mening dat dit
betekent dat het risiconiveau toeneemt. In
het MER staat echter dat de
omgevingsrisico's in alle scenario's niet
toenemen.

In het MER staat alleen dat de risico's onder de wettelijke
norm blijven. In de Aanvulling op het MER, die eind 2013
wordt gepubliceerd, is aangegeven of ze al dan niet
toenemen of verminderen.

K080

Inspreker geeft aan dat het MER stelt dat er
geen verschil is tussen de varianten als het
gaat om de veiligheid. Inspreker is van
mening dat er wel een verschil is tussen de
varianten voor aanwonenden die onrust
ondervinden van het feit dat er gevaarlijke
stoffen langs hun huizen worden
getransporteerd binnen door
buitenstaanders aanvaarde risiconormen.
Inspreker vraagt nadere toelichting.

De risiconormen zijn niet "door buitenstaanders aanvaard",
maar vastgelegd in wettelijke regelingen door het Parlement,
geldend voor heel Nederland. In de Aanvulling op het MER is
nader toegelicht of en in hoeverre de risico's per variant naar
verwachting toe- of afnemen.

K081

Inspreker geeft aan dat er bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen per spoor via
Betuweroute, Elst en Oost Nederland,
gekozen wordt voor een langere route dan
nodig is en dus meer gevaar voor de burgers.
Inspreker constateert dat dit in tegenspraak
is met eigen regels. Inspreker vraagt wat de
verantwoordelijkheid van het ministerie
betreffende deze constatering is.

Dit berust op een misverstand. Uitgangspunt van de PHSplannen is juist dat de goederentreinen een zo kort mogelijke
route volgen. De Goederenroute via Oost-Nederland is dan
ook korter dan de huidige route (zie in het MER, tabel 8-19).
Voorts is het risico voor de omgeving en de burgers vanaf de
inwerkingtreding van de wet Basisnet (verwacht in 2014)
wettelijk beperkt.

K082

Inspreker stelt dat meer dan 40% van de
treinen moet omrijden (meer tijd, meer
energie) om de route over Hengelo te
volgen, en dat de gebruikswaarde en de
toekomstvastheid van de varianten moet
worden bepaald over het gehele
(internationale) traject.

In het MER 1 fase gaat het uitsluitend over de keuze voor de
voorkeursroute tussen Zutphen en Hengelo. Daarom is in het
e
MER 1 fase de toekomstvastheid en gebruikswaarde alleen
binnen dit projectgebied beschouwd.

K083

Inspreker refereert aan Basisnet spoor
waarin wordt gesteld dat er op de
Twentekanaallijn ruimte is voor 1700 wagons
met gevaarlijke stoffen. Inspreker vraagt of

In het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen is vastgelegd dat er
over de Twentelijn maximaal circa 1460 ketelwagens met
gevaarlijke stoffen per jaar mogen worden vervoerd en over
de Twentekanaallijn maximaal 3050 ketelwagen. De

e
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in dat verband rekening is gehouden met de
aanwezigheid van andere gevaarlijke
bedrijven (Bijvoorbeeld Elementis) of de
aanwezigheid van gebouwen met een groot
aantal niet zelfredzame personen (medisch
centrum de Oliphant).

genoemde 1700 wagons die over de Twentekanaallijn zouden
mogen rijden berust op een misverstand. Berekend is dat bij
die hoeveelheid vervoer de risico's voor de bebouwde
omgeving onder de geldende normen blijven. De
aanwezigheid van potentieel gevaarlijke bedrijven is daarbij
beoordeeld. Voor wat betreft de aanwezigheid in de
spooromgeving van gebouwen met minder zelfredzame
personen wordt sinds 2012 gewerkt door ProRail samen met
de Veiligheidsregio's (brandweren) in Oost-Nederland aan
een plan voor o.a. zelfredzaamheidmaatregelen. Dit werk is
geen onderdeel van het MER, maar het zal klaar zijn voordat
het Ontwerp Tracébesluit (OTB) wordt gepubliceerd (volgens
de huidige planning in 2015); de benodigde
calamiteitenmaatregelen worden namelijk opgenomen in dat
OTB.

K084

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn
de meeste wissels telt van alle varianten,
enkelbaans stukken heeft en dat het MER
hier 85 Km/h (80 km/h op wissels) aangeeft.
Dit geeft volgens inspreker een structureel
onveilige situatie omdat treinen zullen
worden stilgezet om op elkaar te wachten.
Inspreker refereert naar eigen beleid om
treinen met gevaarlijke stoffen niet stil te
laten staan. Inspreker refereert verder aan
het ongeluk in Wetteren dat gebeurde
doordat de goederentrein met een snelheid
van boven de 80 km/h een wissel passeerde.

Het ontwerp van de spoorverdubbelingen op de
Twentekanaallijn is zodanig, dat treinen niet hoeven te
wachten op elkaar, maar dat zij op de dubbelsporige delen
kunnen passeren. De wissels worden zodanig ontworpen dat
zij veilig te berijden zijn bij de ontwerpsnelheid van 80
km/uur op die wissels.

K085

Inspreker vraagt welke rampscenario's er zijn
beschouwd met betrekking tot de gevolgen
van ongelukken in stads- en dorpscentra
waarbij toxische- en explosieve gassen en
vloeistoffen vrijkomen.

ProRail werkt sinds 2012 samen met de Veiligheidsregio's
(brandweren) in Oost-Nederland aan een plan voor
brandweermaatregelen en zelfredzaamheidmaatregelen op
basis van een aantal maatgevende incidentscenario's; die
scenario's worden gezamenlijk bepaald, maar die zijn thans
nog niet beschikbaar. Dit werk is geen onderdeel van het
MER, maar het zal klaar zijn voordat het Ontwerp
Tracébesluit (OTB) wordt gepubliceerd (volgens de huidige
planning in 2015); de benodigde calamiteitenmaatregelen
worden namelijk opgenomen in dat OTB.

K086

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling
tot de route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen noodzakelijk zijn wanneer
een trein met gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt. Inspreker
vraagt waarom er voor vervoer over
bestaand spoor door Oost Nederland niet
dezelfde richtlijnen aangaande geluid,

Voor alle spoorlijnen in Nederland, inclusief de Betuweroute,
gelden dezelfde richtlijnen m.b.t. geluid, veiligheid, trillingen,
etc.. Net zoals langs de Betuweroute zijn dus ook langs de
spoorlijnen in Oost-Nederland voorzieningen nodig voor het
geval er een ongeluk gebeurt met een trein met gevaarlijke
stoffen. Daarom werkt ProRail sinds 2012 samen met de
Veiligheidsregio's (brandweren) in Oost-Nederland aan een
plan voor brandweermaatregelen en
zelfredzaamheidmaatregelen. Dit werk is geen onderdeel van
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veiligheid, gezondheid, trillingen, milieu
etcetera gelden als voor de Betuweroute.

het MER, maar het zal klaar zijn voordat het Ontwerp
Tracébesluit (OTB) wordt gepubliceerd (volgens de huidige
planning in 2015); de benodigde calamiteitenmaatregelen
worden namelijk opgenomen in dat OTB.

K087

Inspreker vraagt waar een trein met
lekkende gevaarlijke stoffen veilig voor het
andere treinverkeer kan worden geparkeerd.

Alle Veiligheidsregio's (brandweren) in Nederland maken
zogenaamde Trein Incident Management (TIM)-plannen,
waarin o.a. geregeld is of en waar een trein met gevaarlijke
stoffen tijdelijk geparkeerd kan worden, en waar niet. I.v.m.
eisen van security (terrorisme e.d.) zijn die TIM-plannen niet
openbaar.

K088

Inspreker vraagt wat de kans op
grondwatervervuiling is van een trein met
lekkende gevaarlijke stoffen.

Gezien de beperkte omvang van het verwachte vervoer van
gevaarlijke stoffen door Oost-Nederland is die kans erg klein.
Uitgesloten is het echter niet: in geval van een dergelijk
incident zal dan wellicht ook sanering van de bodem en het
grondwater noodzakelijk zijn.

K089

Inspreker vraagt om een uitgebreide visie
met betrekking tot het samenwerken en
functioneren van de
treinbeveiligingssystemen ETCS
(Betuweroute), ATB fase 3 (IJssellijn,
Hengelo-Oldenzaal), ATB-NG
(Twentekanaallijn) en Indussie (Duitsland
vanaf bad Bentheim).

De baanapparatuur van de verschillende systemen werkt niet
met elkaar samen en hoeft dat ook niet. De apparatuur in de
treinen moet de transitie kunnen maken tussen de
verschillende systemen door middel van de juiste apparatuur
(Specific Transition Modules). Goederentreinen zijn al
voorzien van de juiste apparatuur voor de systemen die ze
tegenkomen op hun route.

K090

Inspreker vraagt welke bijdrage het
treinverkeer levert aan de luchtkwaliteit.
Inspreker vraagt welke maatregelen er
genomen (kunnen) worden om het
treinverkeer schoner te maken ten opzichte
van de huidige situatie met betrekking tot de
luchtkwaliteit.

De bijdrage van het treinverkeer aan de concentratie
luchtverontreinigende stoffen (NO2 en fijnstof) is onderzocht
en beschreven in het effectrapport luchtkwaliteit. Deze
bijdrage is zeer beperkt. Of en in welke mate het treinverkeer
nog schoner kan worden hangt af van toekomstige
technologische ontwikkelingen.

K091

Inspreker vraagt of de vervoersprognose
voor 2020, welke met 20% is verlaagd in het
e
MER 1 fase, betekent dat er ook 20% meer
ruimte is op de Betuwelijn.

De lagere goederenvervoerprognoses zijn een gevolg van de
lager ingeschatte economische groei. Inderdaad betekenen
die lagere prognoses dus ook op de Betuweroute een lagere
groei dan volgens de eerdere prognoses.

K092

Inspreker meldt dat er geen maatregelen
worden genomen om trillingshinder tegen te
gaan terwijl er een overschrijding is van
streefwaarden voor 1.000 woningen in de
Hof van Twente binnen een zone van 200 m
van de spoorlijn.

Een inschatting van de benodigde trillingsmaatregelen wordt
e
gegeven in de Aanvulling op het MER 1 fase.

K093

Inspreker verwijst naar in het verleden
geleden schade als gevolg van trillingen van
goederentreinen. Inspreker vraagt welke
maatregelen er genomen worden om tot een
vergoeding van geleden schade te komen.

Voor schade hanteert ProRail een door de onafhankelijke
instelling TNO opgesteld schadeprotocol. Bij een groot aantal
metingen in Nederland, waarbij beoordeeld is op de SBR Arichtlijn, geeft deze richtlijn aan dat er geen schade zal
optreden ten gevolge van treinverkeer. Indien uit metingen in
een bepaald gebouw wel een relatie valt te leggen tussen de
opgetreden schade en trillingen ten gevolge van treinverkeer,
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dan worden er maatregelen getroffen of een vergoeding
voorgesteld. De projectvarianten leiden niet tot een toename
van het aantal gebouwen waar mogelijk trillingsschade
optreedt, er zijn dus ook geen voorzieningen opgenomen in
het project om eventuele schade te reduceren.

K094

Inspreker betwist de uitspraak in het MER
dat de oversteekbaarheid van overwegen
niet toeneemt. Volgens inspreker zullen de
36 goederentreinen die op dit traject gaan
rijden de gesloten tijd van overwegen met
minstens 50% doen toenemen. Inspreker is
van mening dat een beoordeling -- hier meer
op zijn plaats is.

In het MER wordt nergens gesteld dat de oversteekbaarheid
van overwegen op het niveau van de totale passage Zutphen
- Hengelo niet slechter wordt. Zo staat in tabel 4.1 in de
deelrapportage 'PHS GON: Effectrapport bereikbaarheid' (de
samenvattende effectentabel) duidelijk aangegeven dat het
aantal voertuigverliesuren in alle varianten, met uitzondering
van de variant Twentekanaallijn met een goederenpad,
toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie. Ook scoort
de referentiesituatie beduidend slechter dan de huidige
situatie. Er wordt echter ook duidelijk dat het aantal
overwegen met overschrijdingen van de streefwaarden voor
de gemiddelde wachttijd voor zowel langzaam als
gemotoriseerd verkeer in beperkte mate toeneemt. De
toename van het aantal minuten dichtligtijd per uur (waar
mogelijk op gedoeld wordt) is op zichzelf geen goede
beoordelingsmaat voor de mate van 'bereikbaarheid'. Bij een
situatie met veel korte sluitingen (die een hoge dichtligtijd tot
gevolg hebben) hoeft er namelijk geen sprake van een slechte
bereikbaarheid dan wel slechte doorstroming.

K095

Inspreker vraagt of er plannen zijn om de
162 woningen langs de Twentekanaallijn
waar de milieugezondheidskwaliteit als
slecht wordt beoordeeld te kopen en te
slopen.

De GES-methodiek waarop het gezondheidsonderzoek is
gebaseerd dient om de mogelijke gezondheidseffecten en knelpunten van verschillende aspecten inzichtelijk te maken
om de varianten op dit aspect te kunnen vergelijken. Op basis
van een score op milieugezondheidskwaliteit worden geen
besluiten genomen over te kopen of te slopen woningen.

K096

Inspreker geeft aan dat indien vervoerders
gebruik gaan maken van diesellocomotieven
de grondslag van de beoordeling van de
effecten op de milieugezondheidskwaliteit
wegneemt. Volgens inspreker zou deze
beoordeling op basis van geluid,
piekbelasting en vervuilende uitlaatstoffen
(fijnstof) “--“ moeten zijn.

Het uitgangspunt van het aandeel diesellocomotieven is
gebaseerd op gegevens van de huidige situatie en de
eventueel reëel te verwachten vervangingen bij vervoerders.
Er is derhalve geen reden om aan te nemen dat vervoerders
ineens weer over zouden stappen op een groter aandeel
dieseltractie bij goederentreinen. Elektrische tractie is sterker
en heeft lagere exploitatiekosten, en heeft dus in het
algemeen de voorkeur van vervoerders.

K097

Inspreker stelt dat dit plan de gevolgen van
goederenvervoer in de vorm van lawaai,
onveiligheid en aantasting van woongenot
midden in de woongemeenschappen terug
brengt, terwijl gemeenten miljarden hebben
uitgegeven om wegvervoer, al dan niet met
gevaarlijke stoffen, te weren uit de centra
van steden en dorpen. Inspreker pleit voor
een duurzame, separate goederenlijn die alle

Alternatieven in de vorm van aanleg van een nieuwe spoorlijn
zijn inderdaad mogelijk maar zeer ingrijpend en kostbaar.
Voor het aantal goederentreinen waar het in PHS in OostNederland om gaat is een nieuwe spoorlijn niet nodig omdat
de extra treinen op het bestaande spoorwegennet
afgewikkeld kunnen worden, mits adequate
omgevingsmaatregelen worden getroffen. De PHSVoorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010 gaat
daarom uit van Goederenroutering in Oost-Nederland via
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bewoonde gebieden mijdt en daardoor geen
overlast veroorzaakt.

bestaand spoor.
In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn,
naar aanleiding van de in oktober 2010 aangenomen moties
van de Tweede Kamer, onderzoeken uitgevoerd naar het
beter benutten van de Betuweroute en het Lange termijn
perspectief spoorgoederenvervoer. De onderzoeksrapporten
zijn op 12 juli 2012 door de Minister van IenM naar de
Tweede Kamer gestuurd en in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/progra
mma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_oost_ned
erland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloos-reizen/routesvoor-goederentreinen.

K098

Inspreker vraagt waarom de
goederentreinen niet buiten de spits de
gebruikelijke route kunnen volgen omdat
PHS voornamelijk veel treinen in de spits
voorziet.

De ambitie om elke 10 minuten treinen te laten rijden in de
brede Randstad geldt niet alleen voor de spitsuren maar ook
daarbuiten. Daarom moet een volwaardige goederenroute
door Oost-Nederland gerealiseerd worden.

K099

Inspreker is van mening dat de beoogde
goederenlijn met 36 treinen per etmaal het
gebied minder aantrekkelijk zal maken voor
toeristen vanwege geluidsoverlast in de
nacht en landschapsvervuiling als gevolg van
maatregelen tegen deze geluidoverlast.
Inspreker geeft aan dat hierdoor de
werkgelegenheid afneemt en vraagt hoe de
inkomstenderving voor de gemeente en voor
burgers die als gevolg hiervan zal ontstaan
gecompenseerd wordt.

Schade van inkomstenderving wordt in het algemeen niet
vergoed. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat een
bedrijf omzetderving lijdt. Wanneer deze situatie zich
voordoet dan kan na vaststelling van het tracébesluit, welk
besluit naar verwachting pas in 2016 zal worden genomen een verzoek om tegemoetkoming van deze schade ingediend
worden op grond van de 'Regeling nadeelcompensatie
Verkeer en Waterstaat 1999'.

K100

Inspreker stelt dat een toename van
stikstofdepositie op natuurgebieden als
Twickel en Weldam tegen het gemeentelijke
en provinciale beleid is. Inspreker geeft aan
dat boeren gaswassers moeten toepassen
om deze depositie te beperken. Inspreker
vraagt welke maatregelen er in het project
genomen worden om de toename van
stikstofdepositie tegen te gaan.

Uit een passende beoordeling in het kader van de
Natuurbeschermingswet, waar deze beschermde
natuurmonumenten onder vallen, dient te blijken of er
significant negatieve effecten optreden door stikstofdepositie
en welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden.

K101

Inspreker vraagt welke maatregelen er
concreet genomen worden om de effecten
van barrièrewerking, ruimtebeslag en
toename van geluid op de ecologische
hoofdstructuur teniet te doen.

In paragraaf 5.7 van het effectrapport ecologie van de 1 fase
MER staan de compenserende en mitigerende maatregelen
e
beschreven. In de 2 fase MER wordt dit verder onderzocht
en gespecificeerd.

K102

Inspreker vraagt hoe de barrièrewerking van
het project op de ecologische

In paragraaf 5.7 van het effectrapport ecologie van de 1 fase
MER staan de compenserende en mitigerende maatregelen

e

e
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verbindingszone Boven Regge bij Goor wordt
verminderd.

beschreven.

K103

Inspreker twijfelt aan de stelling dat de
effecten op de ecologische en chemische
oppervlaktewaterkwaliteit als gevolg van
run-off van bijvoorbeeld koperdeeltjes van
bovenleidingen als verwaarloosbaar worden
beschouwd. Inspreker vraagt om een nadere
onderbouwing aan de hand van
onderzoeksgegevens.

Nader onderzoek is niet noodzakelijk; in het ontwerp wordt
ervan uitgegaan dat de run-off in de bodem terecht komt
door middel van brede bermzones.

K104

Inspreker vraagt hoe het negatieve
ruimtelijke effect van de elektrificatie
(bovenleidingen, palen, sloten, hekwerken)
in het landschap wordt gecompenseerd voor
recreanten en omwonenden.

In het MER staat dat door zorgvuldige inpassing; herstellen
en versterkte landschapsstructuur, zorgvuldig inpassen en
vormgeven van kunstwerken en bouwwerken, evt. schermen,
hekwerken e.d. de effecten niet gecompenseerd kunnen
worden, maar wel kunnen worden verzacht.

K105

Inspreker vraagt of inzicht kan worden
gegeven in de maximale lengte, aslast,
geluidsproductie en snelheid van de huidige
goederentreinen en de goederentreinen in
de nabije toekomst (2020 – 2030). Inspreker
vraagt welke regelgeving voorhanden is
hieromtrent?

De maximale lengte van treinen is in heel Europa 750 m (incl.
loc).
De maximale as-last en maximale snelheid hangt af van de
classificatie van de betreffende spoorlijn. Die is te vinden in
de Netverklaring van ProRail (www.prorail.nl, onder
"vervoerders"): bijlage 13 geeft de toegestane as-lasten per
baanvak en bijlage 16 de toegestane snelheden per baanvak.
De maximale geluidproductie van een trein als geheel is niet
geregeld. Wel is in Europese regelgeving vastgelegd wat de
maximale geluidproductie van een locomotief en van een
wagon mag zijn. Die technische eisen worden uitgegeven
door de "Europese Railway Agency" (www.era.europa.eu).
Of en hoe dergelijke regelgeving in de toekomst gaat
veranderen is niet te voorzien.

K106

Inspreker geeft aan dat de besparing van
energie van de Twentekanaallijn wel moet
worden afgezet tegen de noodzakelijke
investering. Volgens inspreker zou,
uitgaande van een investering van
309.000.000 euro (het verschil ten opzichte
van de goedkoopste variant), per jaar slechts
0,45 % van dit bedrag worden terugverdiend
als gevolg van energiebesparing. Het oordeel
++ voor het aspect energieverbruik is volgens
inspreker daarom misleidend.

Dit zou inderdaad zo zijn als de genoemde investering primair
gedaan werd ten behoeve van besparing van energie. Dit is
echter niet het geval.

K107

Inspreker vraagt wat de relatie is met de
overheid inzake de verschillen in energielast
die ten goede/laste komen van de
vervoerder.

Het energieverbruik is (door de overheid) in het MER in kaart
gebracht omdat dit leidt tot milieubelasting. De hogere of
lagere energiekosten voor de vervoerder zijn geen onderdeel
van de afweging door de overheid.
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K108

Inspreker stelt dat bij het berekenen van
maatregelen die worden genomen om
geluidshinder te voorkomen wordt uitgegaan
van de GPP’s plus de werkruimte van 1,5 dB.
Dit is onjuist. Volgens de wet mag de GPP
tijdelijk met 1,5dB worden overschreden en
moeten de maatregelen leiden tot
terugbrenging tot op dit of onder dit niveau.

De door inspreker genoemde werkruimte van 1,5 dB zit
onder de GPP-waarden, en niet boven de GPP-waarden. De
GPP's zijn gebaseerd op de gemiddelde geluidbelastingen van
de jaren 2006, 2007 en 2008, verhoogd met 1,5 dB of op de
geluidwaarden uit een eerder vastgesteld TB. Wanneer deze
waarden worden overschreden worden maatregelen
genomen om de niveaus weer te verlagen tot onder de GPPwaarden.

K109

Inspreker geeft aan dat in het MER twee
strijdige uitspraken staan. Enerzijds wordt er
in het MER vermeld dat spoorverdubbeling
over het gehele traject mogelijk is met een
beperkte uitbreiding van de huidige
spoorbaan. Anderzijds staat in het MER dat
volgens het huidige, globale, ontwerp een
aantal gebouwen geraakt wordt en dat bij de
uitwerking van het ontwerp zal worden
bezien of sloop vermeden kan worden.

Die twee uitspraken zijn niet strijdig: ook bij een beperkte
uitbreiding van de spoorbaan is wellicht niet te voorkómen
dat er gebouwen gesloopt moeten worden. Dat zal overigens
e
in de 2 fase van het MER nader worden onderzocht.

K110

Inspreker interpreteert de tekst in het MER
zo, dat geluidsmaatregelen `voor 1 huis niet
doelmatig zijn en dus niet zal gebeuren.

Meestal zullen geluidwerende voorzieningen (schermen of
wallen) of bronmaatregelen (raildempers) voor 1 huis niet
doelmatig zijn. De voorzieningen moeten in de vervolgfase
nog exact worden bepaald. Indien de geluidbelasting van de
gevel te hoog is en maatregelen om deze geluidbelasting te
verlagen niet doelmatig zijn worden zo nodig voorzieningen
aan de gevel aangebracht.

K113

Inspreker hanteert het standpunt Nee, tenzij.

In de Nota van Antwoord op de zienswijzen op de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau van juli 2012 is reeds gereageerd
op de genoemde 7 statements van Landsdeel Oost.
N.a.v. statements 1, 2 en 3: De onderzoeksrapporten over
nog beter benutten van binnenvaart en kustvaart, en van de
Betuweroute (de zogenaamde "goederenstudies") zijn op 12
juli 2012 door de minister van IenM naar de Tweede Kamer
gestuurd en in te zien op www.rijksoverheid.nl/phs en op
www.prorail.nl/phs.
N.a.v. statement 4: Het geluidsonderzoek is gebaseerd op de
nieuwe geluidwetgeving (SWUNG) met vastgestelde
geluidproductieplafonds (GPP's) die sinds 1 juli 2012 van
kracht is. Met een akoestisch onderzoek is berekend of het
geluid als gevolg van het extra goederenpad van de
Goederenroute Oost Nederland toeneemt en zo ja hoe deze
toename kan worden teruggedrongen. Bij maatregelen kan
gedacht worden aan lichte maatregelen (raildempers en/of
geluidschermen tot 2 meter hoog), of zware maatregelen
(geluidschermen tot 4 meter hoogte).
N.a.v. statement 5 en 7: In het MER is voor zowel de
referentiesituatie als voor de tracévarianten aangegeven hoe
met de gemaakte afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen

Door de overheden in Oost Nederland is in
november 2011 een standpunt ingenomen
over ontwikkelingen goederenvervoer OostNederland. Verzocht wordt dit standpunt
"Toename goederenvervoer via OostNederland: Nee, tenzij " (tenzij is verwerkt in
7 statements) te verwerken in de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau en verdere
onderzoeken.
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rond spoor wordt omgegaan. De benodigde maatregelen
(bijvoorbeeld geluidschermen) worden bepaald voor een
periode van 10 jaar na ingebruikneming, dus tot rond 2030.
Tevens wordt getoetst of aan de wettelijke normen/
grenswaarden kan worden voldaan; is dat niet het geval, dan
worden adequate maatregelen getroffen om de effecten
onder de wettelijke norm te houden.
e
N.a.v. statement 6: Het MER 1 fase onderzoek is afgerond.
De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de lokale en regionale
overheden. Zij hebben reacties ingediend. De staatssecretaris
IenM zal in december 2013 een bestuurlijk overleg houden
met de regionale overheden van landsdeel Oost voordat zij
een besluit neemt over de voorkeursvariant tussen Zutphen
en Hengelo.

K114

Inspreker stelt dat menselijke en
economische effecten (voor Bathmen) niet
zijn opgenomen in het MER.

Het MER onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen en
eisen uit de notitie Reikwijdte en Detailniveau.
De (menselijke) effecten die samenhangen met leefbaarheid
(geluid, trillingen, landschap, ecologie en economie) zijn in
e
het MER 1 fase omschreven of in kaart gebracht.

K116

Inspreker is van mening dat de
staatssecretaris in de beslissing niet alleen
moet letten op de normen uit de wet- en
regelgeving, maar ook rekening dient te
houden met de maatschappelijk
normen/onaanvaardbare
situaties/menselijke aspecten/goede
leefomgeving en al aanwezige hinder.

Door rekening te houden met de wettelijke normen en eisen
wordt rekening gehouden met de genoemde
"maatschappelijke normen". De wettelijke normen geven
immers aan wat de wetgever (het Parlement)
maatschappelijk aanvaardbaar vindt.

K117

Inspreker wil dat de staatssecretaris in het
onderzoek naar oversteekbaarheid ook de
categorie 'overige treinen' opneemt.

In de analyse van oversteekbaarheid van overwegen is in
e
deze 1 (globale) fase van het MER de categorie 'overige
treinen' (lege treinen, locs e.d.) inderdaad niet meegenomen.
Het gaat op de meeste locaties om een beperkt aantal
treinen, zoals is aangegeven in het aspectrapport Geluid van
e
het MER 1 fase.
Hierbij wordt ook nog opgemerkt dat de
bereikbaarheidseffecten in beeld zijn gebracht voor de
spitsperiode: dat is juist de periode dat er niet of zeer
beperkt gereden wordt met de aangegeven categorie
treinen.

K118

Inspreker stelt dat beter moet worden
onderzocht welke alternatieve modaliteiten
(zoals Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal),
kustvaart, wegen en vervoer door
pijpleidingen) kunnen worden benut of heeft
voorkeur voor een alternatieve modaliteit.

In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn,
naar aanleiding van de in oktober 2010 aangenomen moties
van de Tweede Kamer, onderzoeken uitgevoerd over nog
beter benutten van binnenvaart en kustvaart, en van de
Betuweroute. De onderzoeksrapporten zijn op 12 juli 2012
door de Minister van IenM naar de Tweede Kamer gestuurd
en in te zien op www.rijksoverheid.nl/phs en op
www.prorail.nl/phs. De resultaten van deze zogenaamde
"goederenstudies" zijn samengevat in paragraaf 2.2. van het
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MER 1 fase.
K119

Inspreker stelt dat voldoen aan de wet niet
uitsluit dat de geluidsoverlast in belangrijke
mate toeneemt.

Geluidoverlast is erg persoonlijk en om te beoordelen of er
geluidoverlast is zijn er toetsbare normen vastgelegd. Deze
wettelijke normen zijn gericht op het voorkomen van
geluidhinder maar indien er wordt voldaan aan de normen
kunnen de geluidbelastingen door sommige personen in
specifieke situaties toch als hinderlijk worden ervaren. Of in
een situatie waarbij er een toename van het geluid is, maar
waarbij wordt voldaan aan de Wet, deze toename als een
toename in belangrijke mate wordt ervaren zal erg
persoonlijk zijn. Voor een objectieve beoordeling van de
situatie kan echter alleen worden uitgegaan van de wettelijke
regels.

K120

Inspreker stelt dat ten aanzien van
geluidsschermen er niet alleen moet worden
gelet op het geluidswerende effect, maar
ook op de negatieve gevolgen voor de
ruimtelijke kwaliteit.

Het effect van de geluidschermen op de ruimtelijke kwaliteit
is beoordeeld bij het aspect Ruimtelijke gevolgen.

K121

Inspreker wil dat kennisleemten in het
hoofdrapport worden opgenomen, zodat
zichtbaar wordt wat wel/niet beoordeeld is.

De leemten in kennis zijn aangegeven in de effectrapporten
van de verschillende aspecten. Deze "kennisleemten" zijn
zodanig beperkt, dat het onwaarschijnlijk is dat ze invloed
hebben op de onderzoeksresultaten, zodat er geen reden
was om ze in het hoofdrapport te benoemen.

K122

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en
bewoners, terecht vragen worden gesteld of
het wel verantwoord is om transporten met
gevaarlijke stoffen per trein door dicht
bevolkte gebieden te doen plaatsvinden.

Het ongeluk in Wetteren maakt helaas weer eens duidelijk
dat, ook al is de kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen
klein: de kans is nooit nul. Een ongeval kan gebeuren.
Voor de plannen in Oost-Nederland zijn in het MER de risico’s
berekend die de omgeving rond het jaar 2030 ondergaat als
gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daaruit is
gebleken dat overal langs de spoorlijnen in Oost-Nederland
die risico’s lager zijn dan de wettelijke normen. Er is geen
reden om nu anders tegen deze risicoberekeningen aan te
kijken. Ook bij de berekende kleine risico’s is een ongeval
helaas nooit uit te sluiten.
Er komt dus ook geen verbod op vervoer van gevaarlijke
stoffen per spoor door Oost-Nederland. Ten eerste omdat
daar vanuit de risicobenadering geen reden voor is. Ten
tweede omdat een dergelijk vervoer wellicht zou leiden tot
meer vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, en dat
willen we zeker niet. En ten derde omdat de staatssecretaris
formeel niet over de bevoegdheid beschikt om een dergelijk
verbod uit te vaardigen.
Als over enige tijd uit diverse onderzoeksrapportages
duidelijk zal zijn wat precies de oorzaak van het ongeval in
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Wetteren was, en wat daarvan te leren valt voor de
toekomst, zullen de lessen die we daaruit trekken zeker ook
in Nederland toegepast worden.

K123

Inspreker is het oneens met het gegeven dat
gevaarlijke stoffen door dorpskernen worden
vervoerd. Hierbij wordt eventueel
aangehaald dat dit maatschappelijk niet
aanvaardbaar is en dat dit overheidsbeleid
kruist met betrekking tot het concentreren
van functies rond stations.

Over het hele Nederlandse spoorwegnet worden gevaarlijke
stoffen vervoerd, en dus ook door vele dorpskernen en
steden. Zolang dat vervoer geschiedt binnen de strenge
veiligheidsregels die daarvoor gelden is daartegen geen
bezwaar, omdat de omgevingsrisico's dan onder de wettelijke
normen blijven die gelden voor alle bebouwing in Nederland.

K124

Inspreker stelt dat in Duitsland de nieuwe
containerhaven in Wilhelmshaven tot
ontwikkeling is gekomen. De verwachting is
dat ten gevolge van de toegenomen
concurrentie het goederenvervoer per spoor
vanuit Rotterdam naar genoemde gebieden
zal verminderen ten opzichte van de huidige
situatie. Hierdoor is het aannemelijk dat
eventuele investeringen om het spoor in
Oost- Nederland aan te passen nutteloos
zullen blijken te zijn.

In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu zijn
onderzoeken uitgevoerd over nog beter benutten van
binnenvaart en kustvaart, en van de Betuweroute. De
onderzoeksrapporten (de zogenaamde "goederenstudies")
zijn op 12 juli 2012 door de minister van IenM naar de
Tweede Kamer gestuurd en in te zien op
www.rijksoverheid.nl/phs en op www.prorail.nl/phs. Daar uit
blijkt dat maximaal slechts 9% van het spoorvervoer kan
worden overgenomen door binnenvaart en/of kustvaart.
Verreweg het meeste spoorvervoer betreft echter ladingen
van Rotterdam (China) naar Noord- en Oost-Duitsland, Polen,
Scandinavië en Tsjechië of vice versa, die niet via andere
havens of vaarroutes kunnen worden geleid. De nieuwe
containerhaven bij Wilhemshafen is al opgenomen in de
gehanteerde economische modellen: daarmee is bij het
bovenstaande onderzoek dus al rekening gehouden.
De investeringen ten behoeve van een volwaardige
goederenroute door Oost-Nederland blijven nuttig en nodig.

K125

Inspreker geeft aan dat er geen/minder
noodzaak is de spoorlijn aan te leggen
aangezien de economische groei stagneert
en de invloed hiervan op de goederen
prognoses niet voldoende is meegenomen.

De verwachting is dat de nationale economie blijft groeien,
ondanks de huidige recessie. Dit geeft groei van het reizigersen goederen vervoer. Vanwege de blijvende groei van het
reizigers- en goederenvervoer is het noodzakelijk dat het
spoorwegennet voorbereid wordt op de toekomst. Hiervoor
is het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer opgezet.
Zie verder kernpunt 5 en 21.

K126

Inspreker stelt dat het voornemen om
Bathmen extra te belasten met een
spoorboog onaanvaardbaar is omdat dit een
extra verzwaring en aantasting van het leefen woonmilieu van inwoners van Bathmen
is.

In het MER 1 fase is aangegeven welke extra maatregelen
getroffen zullen worden om ervoor te zorgen dat de
"aantasting van het woon- en leefmilieu van inwoners"
beperkt wordt tot de wettelijke normen die daarvoor gelden.

K127

Inspreker vindt dat de beoordeling in het
MER niet objectief is verlopen. Dit omdat de
resultaten/conclusies van het onderzoek
worden beïnvloed door Movares danwel
ProRail. Deze organisaties hebben beide
belang bij de uitvoering van de plannen. De

Het m.e.r.-onderzoek is objectief uitgevoerd door een
onafhankelijke partij. Er is geen aanleiding aan te nemen dat
Movares en ProRail de onderzoeken niet objectief uitvoeren.
ProRail noch Movares hebben belang bij de uitvoering van de
plannen. Er heeft ook nog een toetsing van het MER heeft
plaats gevonden door de onafhankelijke Commissie voor de

e
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uitdrukking "De slager die zijn eigen vlees
keurt" wordt hierbij vaak aangehaald.

milieueffectrapportage.

K128

In het MER is rekening gehouden met het
stiller worden van goederentreinen (stiller
materieel). Inspreker vraagt in hoeverre dit
afgedwongen kan worden bij vervoerders en
hoe dit wordt gehandhaafd.

Met hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer worden de
geluidniveaus bij hoofdspoorwegen met
geluidproductieplafonds op GPP-punten (gelegen ongeveer
om de 100 meter en op ongeveer 50 meter afstand van het
buitenste spoor) bewaakt. Elk jaar moet worden
gerapporteerd wat de geluidniveaus op deze GPP punten zijn.
Indien het geluidproductieplafond (GPP) bij de GPP-punten
naast het spoor overschreden wordt moet onderzocht
worden wat de akoestische gevolgen zijn voor
geluidgevoelige bestemmingen en welke maatregelen
mogelijk zijn. Één van de maatregelen kan zijn het inzetten
van stiller materieel.

K129

Inspreker is van mening dat de Betuweroute
beter moet worden aangesloten op het
Duitse spoorwegennetwerk.

De Betuweroute is thans aangesloten op het Duitse
spoornetwerk met een 2-sporige spoorlijn tot in het
Ruhrgebied. Voor 2022 wordt de spoorlijn van Zevenaar tot
Oberhausen verbreed tot 3 sporen, zodat er ook tot ver na
2020 voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn voor het
vervoer naar het Ruhrgebied, Zuid-Duitsland, Zwitserland en
Italië. Zie voorts het rapport “Maximaliseren gebruik
Betuweroute” (IenM, 2012) dat op 12 juli 2012 door de
minister van IenM aan de Tweede Kamer is gestuurd; het
rapport is in te zien op www.rijksoverheid.nl/phs en op
www.prorail.nl/phs.
Het PHS-voornemen om het spoortraject Elst –
Oldenzaal/grens geschikt te maken voor meer
goederentreinen is niet ingegeven door een mogelijk
capaciteitstekort op de Duitse Betuweroute (want er is al
mee gerekend dat deze lijn wordt verbreed), maar omdat de
spoorroute via Betuwelijn - Elst - Oldenzaal-grens de kortste
route is voor vervoer met herkomst of bestemming in
Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland, Polen en Tsjechië.

K130

Inspreker waarschuwt voor (de kosten van)
scheurvorming en planschade als gevolg van
trillingen.

In het trillingsonderzoek is ook het aantal gebouwen
onderzocht waar trillingsschade wordt verwacht. Uit deze
analyse blijkt dat het project niet zal leiden tot een toename
van het aantal gebouwen waar schade optreedt.

K131

Inspreker stelt dat er in de huidige situatie al
veel overlast is van trillingen (schade en/of
hinder). Dit zal bij de uitvoering van de
plannen alleen maar erger worden.

Als u nu overlast ondervindt van trillingen van het spoor kunt
u zich wenden tot de afdeling Publiekscontacten van ProRail.
e
Het project leidt volgens de onderzoekingen voor het MER 1
fase niet tot een toename van het aantal gebouwen waar
schade optreedt, maar de trillingshinder kan, afhankelijk van
de locatie en de gekozen projectvariant, wel toenemen. Bij
een grote toename van de trillingshinder worden
e
maatregelen afgewogen tijdens de 2 fase van het MER. Een
eerste inschatting van de kosten en locaties van deze
maatregelen wordt gegeven in de aanvulling op het MER, die
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eind 2013 verschijnt.

K132

Inspreker stelt dat geluidschermen van 4
meter hoog een grote visuele beperking
vormen en/of dat zij het huidige vrije uitzicht
van de aanwonenden en de leefbaarheid
zeer negatief beïnvloeden. Aangezien
dorpskernen (visueel) in tweeën worden
gedeeld wordt hierbij vaak de vergelijking
met de "Berlijnse muur" aangehaald.

In het MER is hier aandacht aan besteed en voor de locatie
Delden is een visualisatie gemaakt. In de aanvulling op het
MER worden voor twee andere locaties, waar zware
geluidperkende maatregelen worden voorgesteld, visuals
gemaakt (Goor en Hengelo bij de variant Twentekanaallijn).
Zware geluidmaatregelen vertalen zich in een worst-case
scenario in 4 meter hoge schermen.

K133

Inspreker stelt dat in het MER-rapport weinig
of niets staat over de gevolgen van trillingen
voor de gezondheid van mensen die langs
het spoor wonen.

Op het gebied van trillingen is er nog geen eenduidige relatie
vastgesteld tussen de gemeten trillingen en het mogelijke
effect daarvan op de gezondheid. Buiten dit MER wordt daar
momenteel wel onderzoek naar uitgevoerd (de zogenaamde
"dosis-effectrelatie"), maar de resultaten daarvan zijn nog
lang niet operationeel beschikbaar.

K134

Inspreker vraagt waarom Oost Nederland de
extra hinder van de goederentreinen moet
accepteren terwijl het voor de regio totaal
geen voordelen oplevert. De lusten voor
Rotterdam en Randstad en de lasten voor
Oost-Nederland.

De verwachting is dat de nationale economie blijft groeien,
ondanks de huidige recessie. Dit geeft groei van het reizigersen goederen vervoer. Vanwege de blijvende groei van het
reizigers- en goederenvervoer is het noodzakelijk dat het
spoorwegennet voorbereid wordt op de toekomst. Hiervoor
is het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer opgezet.
Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met de
gevolgen voor leefbaarheid en milieu en worden adequate
omgevingsmaatregelen getroffen. Het realiseren van PHS is
dus een landsbelang dat daarmee indirect ook voor burgers
en de regio's voordelen oplevert.

K135

Insprekers zijn van mening dat het extra
goederenvervoer per spoor door OostNederland niet ten koste mag gaan van de
ambities voor het verhogen van de
frequenties van het reizigersvervoer op
sommige lijnen.

Het reizigersvervoer wordt volledig in het MER meegenomen,
zoals ook in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het
MER is aangegeven (hoofdstuk 3). Daarbij wordt
vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de verwachte
groei in het reizigersvervoer. Ambities buiten het kader van
PHS vergen afzonderlijke procedures.

K136

Inspreker geeft aan dat volgens de
Overeenkomst van Warnemünde d.d. 31-081992 de Noordtak en de Zuidtak niet door
bewoonde gebieden getrokken zouden
worden. De Noordtak zou van Zevenaar naar
Oldenzaal getrokken worden en de Zuidtak
zou van Valburg om Nijmegen heen geleid
worden via Venlo.

In de Overeenkomst van Warnemünde (1992) is uitsluitend
afgesproken dat het goederenvervoer tussen beide landen
gebruik blijft maken van de volgende drie grensovergangen:
Oldenzaal, Zevenaar en Venlo. Of daarvoor de aanleg van
nieuwe spoorlijnen (zoals een Noordtak en Zuidtak van de
Betuweroute) al dan niet nodig zijn is niet in de
Overeenkomst vastgelegd: daarover beslist elk land zelf. De
huidige prognoses rechtvaardigen geen aanleg van nieuwe
lijnen. Op basis van de Voorkeursbeslissing PHS van het
kabinet in 2010 wordt daarom in het MER de
goederenroutering over bestaande spoorlijnen in OostNederland onderzocht.

K137

Inspreker vraagt zich af of de hulpdiensten
voldoende uitgerust en opgeleid zijn om een
eventuele ramp te bestrijden.

Die vraag zou de inspreker moeten voorleggen aan de
bevoegde instantie voor de hulpdiensten: de Veiligheidsregio,
of bij het gemeentebestuur.
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K138

Inspreker stelt dat geluidsoverlast die
ontstaat door de aanleg van de spoorboog
bij Bathmen zal cumuleren met het geluid
van het bestaande spoor en van de verbrede
A1. In het MER komt dit niet tot uiting,
ondanks dat daar in talloze zienswijzen op de
m.e.r.-startnotitie al op gewezen is.
Inspreker maakt in dit kader bezwaar tegen
het negeren van geluidscumulatie van spoor
en weg.

Het akoestisch onderzoek behorende bij het MER is
uitgevoerd volgens het geldende wettelijk kader. In de
rapportage is de cumulatie niet genegeerd maar kwantitatief
beschreven op de volgende aspecten: ·
 waar bevinden zich de relevante andere geluidbronnen
waarmee cumulatie mogelijk plaatsvindt?;

welke bron is naar verwachting dominant in het gebied
waardoor het geluid van de ene bron in bepaalde mate
wordt gecamoufleerd door het geluid van de andere
bron?;
 waar kan gezamenlijk naar maatregelen worden gezocht
om de totale geluidhinder zoveel mogelijk te beperken?
Bijvoorbeeld door het plaatsen van geluidschermen langs
het spoor die tevens het geluid van de rijksweg
afschermen.
Cumulatie is belangrijk bij om de geluidsituatie te beoordelen
wanneer de geluidbelasting voor een geluidgevoelige
bestemming hoger is dan de voorkeurswaarde. Dit valt thans
buiten de scope van het MER-onderzoek maar bij een
gedetailleerd vervolgonderzoek zoals een Ontwerp
Tracébesluit zal op dit aspect gedetailleerd ingegaan worden.
In dit onderzoek wordt wel per variant, alsmede voor de
referentiesituatie, aangegeven of cumulatie van geluid een
relevante rol zal spelen.

K140

Inspreker mist in de studie de variant om een
aftakking van de Betuweroute in Duitsland
door te trekken in noordelijke richting
(bijvoorbeeld van Emmerich - Osnabrück (of
Rheine).

“Investeren in goederenlijn Emmerich – Osnabrück” is
onderzocht in de aparte studie “maximaliseren gebruik
Betuweroute; die studie is beschikbaar via
www.rijksoverheid.nl/phs en via www.prorail.nl/phs.

K141

Inspreker stelt dat het spoor nu al vaak
storingen heeft, met meer treinen wordt de
ellende alleen maar groter.

Alle vier de varianten zijn zodanig ontworpen dat de normale
dienstregeling zonder vertraging kan worden uitgevoerd.

K142

Inspreker wil weten welk economisch profijt
(Oost) Nederland heeft bij de plannen.

De verwachting is dat de nationale economie blijft groeien,
ondanks de huidige recessie. Dit geeft groei van het reizigersen goederen vervoer. Vanwege de blijvende groei van het
reizigers- en goederenvervoer is het noodzakelijk dat het
spoorwegennet voorbereid wordt op de toekomst. Hiervoor
is het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer opgezet.
Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met de
gevolgen voor leefbaarheid en milieu en worden adequate
omgevingsmaatregelen getroffen. Het realiseren van PHS is
dus een landsbelang dat daarmee indirect ook voor burgers
en de regio's voordelen oplevert.

K143

Inspreker stelt dat nadelige gevolgen voor
personenvervoer in het MER niet belicht zijn

Er worden geen nadelige gevolgen voor het personenvervoer
verwacht als gevolg van de extra goederentreinen.
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K144

Inspreker stelt dat kosten voor compensatie
als gevolg van trillingschade niet zijn
meegenomen in het MER

Het project leidt volgens het MER-onderzoek niet tot een
toename van het aantal gebouwen waar trillingsschade
optreedt. De kosten voor compensatie van trillingsschade
spelen derhalve geen rol bij de afweging van de
projectvarianten, en zijn daarom buiten beschouwing gelaten
in dit onderzoek.

K145

Inspreker hoopt dat financiële ongelukken
zoals gemaakt bij recente vervoersprojecten
zullen worden voorkomen.

Het spreekt voor zich dat deze hoop gedeeld wordt.

K146

Inspreker stelt dat het MER veelal gebaseerd
is op aannames en niet op feiten. Aannames
die volgens inspreker in veel gevallen niet
kloppen. Onder meer aannames m.b.t.
geluid en wachttijden bij overwegen worden
hierbij genoemd. Dit wekt de indruk dat er
bewust met cijfers is "gegoocheld".

Inderdaad moeten bij een MER-onderzoek inderdaad soms
'aannamen' worden gehanteerd: waar dat gebeurd is in het
MER, is dat altijd expliciet gemeld. Of aannames al dan niet
"kloppen" is niet vast te stellen. Er is geen reden om aan te
nemen dat er door de onderzoekers zou zijn "gegoocheld"
met cijfers.

K147

Inspreker stelt dat het risico op vermenging
van verontreinigd bluswater met
grondwater/rioolwater bij calamiteiten met
gevaarlijke stoffen niet zijn meegenomen in
het rapport.

Inspreker duidt waarschijnlijk op krantenberichten over het
ongeluk in het Belgische Wetteren. In afwachting van de
onderzoeksrapporten over dat ongeluk kunnen daarover nog
geen brede conclusies - bv over de rol van riolen - worden
getrokken.

K148

Inspreker stelt dat adviezen van de
commissie m.e.r. niet zijn meegenomen in
e
het MER 1 fase en de onderzoeken.

Alle inhoudelijke adviezen van de Commissie m.e.r. voor het
maken van het MER zijn overgenomen (in de definitieve
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER), op één
onderdeel na.
De Commissie adviseerde om éérst alternatieven zoals de
binnenvaart te onderzoeken, en daarná pas met het MER te
starten. De minister heeft dat advies niet overgenomen, maar
tegelijkertijd de alternatievenstudies en het MER laten
maken. Die aanpak is toegelicht in de beantwoording van
vragen van de Tweede Kamer in de brief van 19 maart 2012
(kamerstuk 2011/2012, nr. 1885), welke als bijlage bij de NRD
is bijgevoegd.

K149

Inspreker stelt dat de totale kosten van het
hele tracé niet zijn opgenomen in het MER.

Inderdaad: het MER 1 fase gaat uitsluitend over het gedeelte
tussen Zutphen en Hengelo, en bevat onder andere de kosten
daarvan. De kosten van het gehele traject tussen Elst en
Oldenzaal/grens zijn pas vast te stellen na uitvoering van het
e
MER 2 fase.

K150

Inspreker geeft aan dat de nut en noodzaak
van het project onvoldoende onderbouwd
zijn.

Nut en noodzaak van de projecten in het programma PHS zijn
onderbouwd in de verkenningsfase en vastgesteld bij de
voorkeursbeslissing PHS. Het inrichten van de bestaande
spoorlijnen in Oost-Nederland ten behoeve van
goederenvervoer van/naar Oldenzaal-grens is onderdeel van
PHS.
Nut en noodzaak van deze goederenroute is daarnaast
onderbouwd in het MER en in de antwoorden bij kernpunten
5, 21, 125 en 129.

e
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K151

Inspreker vraagt of bij de bepaling van de
totale energieverbruik en rittijd van de
Twentekanaallijn rekening is gehouden met
wachttijden die ontstaan omdat de
Twentekanaallijn gedeeltelijk enkel spoor
betreft.

Het spoorontwerp van de Twentekanaallijn is zodanig dat de
treinen daar niet op elkaar hoeven te wachten. er ontstaan
daar dus geen wachttijden.

K152

Inspreker stelt dat transport van goederen
door (Oost-) Nederland nauwelijks
economische baten genereert en dat dit
goed moet worden afgewogen tegen de
hoge kosten.

In de voorbereidingsfase van de PHS Voorkeursbeslissing van
het Kabinet (juni 2010) is een Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse (MKBA) gemaakt. Mede op grond van deze MKBA
heeft het Kabinet geconcludeerd dat de baten van het gehele
programma PHS opwegen tegen de kosten. De betreffende
MKBA (inclusief second opinion) is opgenomen in de
Rapportage en voorkeursbeslissing PHS. Deze is in te zien via
de website www.rijksoverheid.nl/phs.

K153

Inspreker geeft aan dat PHS-GON geen
toekomstvaste oplossing is. Het biedt geen
ruimte om efficiënt goederen te vervoeren
en voor aanwonenden wordt er van
rechtswege onvoldoende bescherming
geboden.

Het inrichten van de bestaande sporen door Oost-Nederland
voor goederenvervoer is juist bedoeld als toekomstvaste
oplossing. De bestaande route door de Randstad zal steeds
intensiever benut worden door reizigersvervoer.
Goederenvervoer naar Scandinavië, Noord- en OostDuitsland, Polen en Tsjechië via deze route komt dan in de
knel. Daarom wordt een volwaardige andere route geschikt
gemaakt. De belangen van de aanwonenden worden daarbij
zeker in acht genomen. In het MER zijn alle effecten in beeld
gebracht en zijn adequate maatregelen benoemd om de
effecten onder de wettelijke normen te houden.

K154

Inspreker stelt dat in het MER bij de variant
Twentekanaallijn onvoldoende gewezen
wordt op de ernstige aantasting van het
unieke coulissenlandschap van de
Achterhoek en de economische effecten
daarvan op het voor dit gebied economische
belangrijke toerisme.

Aantasting van de landschappelijke kwaliteiten en
karakteristieken komt op verschillende plekken en manieren
aan de orde in het MER en de achtergronddocumenten.
Eventuele regionale economische effecten van de aantasting
van het landschap vormen geen onderdeel van het MER.

K155

Inspreker spreekt zich uit tegen variant
Twentekanaallijn. Elektrificatie met zeven
meter hoge bovenleiding zou het landschap
erg aantasten.

Van uw standpunt is kennis genomen.

K157

Inspreker stelt dat in het MER bij de
mensgerichte thema's het verschil in aantal
omwonenden tussen de verschillende
varianten onvoldoende wordt meegewogen
in de beoordeling van de effecten (in het
bijzonder trillingen, geluid, langere
wachttijden en veiligheidsrisico's).

Effecten zijn inderdaad uitgedrukt in absolute aantallen en is
niet uitgedrukt ten opzichte van het totaal aantal
omwonenden van een variant. Het relatieve aantal
gehinderden speelt een ondergeschikte rol bij de
effectbeoordeling. N.a.v. het advies van de commissie m.e.r.
e
wordt het MER 1 fase aangevuld op het gebied van de
vergelijking van de onderzochte varianten. Hierbij worden
zoveel mogelijk de aantallen gehinderden in beeld gebracht
zonden en met maatregelen.

K158

Inspreker stelt dat de plannen het rustige
en/of landschappelijke imago van het

Aantasting van de landschappelijke kwaliteiten en
karakteristieken komt op verschillende plekken en manieren
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plangebied in gevaar brengen waardoor het
gebied minder aantrekkelijk wordt voor
toeristen. Hierdoor komen economische
belangen in deze gebieden in gevaar.

aan de orde in het MER en de achtergronddocumenten.
Eventuele regionale economische effecten van de aantasting
van het landschap vormen geen onderdeel van het MER.

K159

Inspreker verwijst naar de uitspraak van
minister Netelenbos die na het afblazen van
het NOV-project stelde dat “de IJssellijn voor
spoorgoederenvervoer ongeschikt is”.
Inspreker vraagt zich af hoe die route dan nu
wel geschikt kan zijn?

Het oordeel over de MER-studie in 1998 was niet dat het
bestaande spoor ongeschikt was voor goederentreinen, maar
wel dat er heel veel maatregelen aan het bestaande spoor
nodig zouden zijn. Belangrijk is dat in het MER van 1998 werd
gerekend met zo’n 110 goederentreinen per etmaal over de
IJssellijn, terwijl het nu in PHS over ongeveer 36 treinen gaat.
Als wordt gekozen voor de Twentelijn dan gaan daar in totaal
60 treinen rijden. Het bestaande spoor kan wel geschikt
worden gemaakt voor goederenvervoer, dit vergt echter
aanpassingen aan de infrastructuur en uiteraard
aanpassingen langs het spoor om de overlast naar de
omgeving te verminderen. De milieugebruiksruimte is echter
wel bepalend voor de intensiteit van het gebruik van de
spoorlijn.

K160

Inspreker vindt het onbegrijpelijk dat kleine
ondernemers heel moeilijk vergunningen
kunnen krijgen, terwijl zoiets ingrijpends als
een nieuw spoortracé zomaar kan worden
gerealiseerd.

Om een nieuw spoortracé aan te kunnen leggen moet een
uitgebreide en lange procedure worden doorlopen. Het is
zeker niet zo dat een spoortracé zomaar kan worden
gerealiseerd.

K161

Inspreker geeft aan dat het bij het thema
kosten gaat om een keuze die slechts
marginaal is in het geheel van de kosten van
het project Elst-Hengelo. En gelet op de
grootte van de waarschijnlijke fouten in de
gepresenteerde resultaten moet men
concluderen dat een keuze voor een van de
varianten op basis van de daarvoor
berekende kosten erg willekeurig wordt.

Thans, naar aanleiding van het MER 1 fase, gaat het om de
keuze voor een trajectdeel tussen Zutphen en Hengelo: bij
deze keuze zijn de kosten van de andere trajectdelen (Elst Zutphen en Hengelo - Oldenzaal/grens) niet relevant.
Overigens wordt de keuze voor een van de varianten
gemaakt naar aanleiding van veel vergelijkende informatie;
de kosten zijn daarbij slechts een van de factoren.

K162

Inspreker stelt dat als de variant Kopmaken
te Deventer of Spoorboog ten westen van
Bathmen doorgaat hun bedrijfsvoering
ernstig (veehouderij) wordt bedreigd. Zowel
bereikbaarheid percelen, koeien niet meer
buiten kunnen laten lopen en daarbij
behorende extra kosten maken het moeilijk
om nog een goed inkomen uit hun bedrijf te
halen.

In het MER is in hoofdstuk 8 aangegeven wat de kosten zijn
van de verschillende varianten. In deze kosten zijn ook kosten
opgenomen voor het schadeloosstellen van eigenaren en
rechthebbenden voor het verwerven van de benodigde
gronden. Ook is rekening gehouden met bedrijfsschade die
het gevolg is van een verminderde bereikbaarheid van het
bedrijf (omrijschade). Deze zijn onderdeel van de
kostenraming die per variant is opgesteld.
Mocht inspreker te maken krijgen met een doorsnijding van
zijn percelen, zoals bijvoorbeeld de westelijke variant te
Bathmen teweeg brengt, dan zal aan de betrokkene een
schadeloosstelling worden aangeboden op basis van de
uitgangspunten van de Onteigeningswet en de bij deze wet
ontwikkelde jurisprudentie. De betrokkene heeft hierbij recht
op een volledige schadeloosstelling van de schade die hij lijdt

e
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ten gevolge van de ingreep op zijn eigendommen.

K163

Inspreker stelt dat de voordelen van de
"kortste" variant Twentekanaallijn (bewust)
onvoldoende zijn meegewogen in het MER.

Het criterium de "kortste" is een van de afwegingsfactoren bij
de varianten, maar er zijn meerder factoren die een rol
spelen. Uw mening dat dit criterium onvoldoende is
meegewogen onderschrijven wij niet.

K164

Inspreker stelt dat in het MER 1998
(Noordelijke Aftakking Betuwelijn) de
varianten over bestaand spoor afgekeurd zijn
voor intensief goederenvervoer. De situatie
is nu niet wezenlijk veranderd t.o.v. 1998,
maar deze varianten worden nu wel als
serieus bezien.

Het oordeel over de MER-studie in 1998 was niet dat het
bestaande spoor ongeschikt was voor goederentreinen, maar
wel dat er heel veel maatregelen aan het bestaande spoor
nodig zouden zijn. Belangrijk is dat in het MER van 1998 werd
gerekend met zo’n 110 goederentreinen per etmaal over de
IJssellijn, terwijl het nu in PHS over ongeveer 36 treinen gaat.
Als wordt gekozen voor de Twentelijn dan gaan daar in totaal
60 treinen rijden. Het bestaande spoor kan wel geschikt
worden gemaakt voor goederenvervoer, dit vergt echter
aanpassingen aan de infrastructuur en uiteraard
aanpassingen langs het spoor om de overlast naar de
omgeving te verminderen. De milieugebruiksruimte is echter
wel bepalend voor de intensiteit van het gebruik van de
spoorlijn.

K165

Inspreker geeft aan dat het MER niet
compleet en zorgvuldig genoeg is als basis
voor afwegingen ten behoeve van een
variantkeuze.

Het onderzoek voor het MER 1 fase is gedaan met
inachtneming van de richtlijnen voor dit onderzoek zoals
vooraf opgenomen in de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau',
die op 13 juli 2012 door de Minister van IenM is vastgesteld.
Voorts is door de Staatssecretaris van IenM besloten om op
advies van de Commissie voor de m.e.r. een aanvulling op het
e
MER 1 fase te laten uitvoeren.

K166

Inspreker stelt dat de kosten van
elektrificatie van variant Twentekanaallijn
niet geheel aan het extra goederenverkeer
toegerekend kan worden. In principe is het
streven om alle trajecten te voorzien van
bovenleiding (plan Rail 21 1988), een deel
van de kosten moet dus aan de
reizigerstreinen worden toegerekend.

Het baanvak Twentekanaallijn wordt momenteel door
reizigerstreinen met dieseltractie bereden. Op dit moment is
elektrificatie van dit traject dus niet nodig. Indien het
baanvak geschikt gemaakt wordt voor extra
goederenverkeer, zal elektrificatie wel noodzakelijk zijn;
daarom worden de kosten van elektrificatie toegerekend aan
de "veroorzaker": het goederenvervoer. Indien de
elektrificatie is gerealiseerd kunnen de reizigerstreinen
mogelijk ook elektrisch gaan rijden.

K167

Inspreker geeft aan dat het uiteindelijke
rendement van de goederenspoorlijn niet
bepaald kan worden zolang de werkelijke
kosten zoals bijvoorbeeld aanleg, gebruik
van het spoor, waardedaling onroerend goed
en kostenderving bij bedrijfsexploitatie niet
meegerekend worden.

Daarmee zijn wij het eens. Voor zover mogelijk zijn alle
kosten meegenomen in de kostenraming in het MER.

K168

Inspreker stelt dat de kosten voor de variant
Twentekanaallijn te hoog zijn ingeschat
omdat er bij de kostenraming rekening is
gehouden met 2 goederenpaden en dit
inmiddels van de baan is. Dubbel spoor is

In de kostenraming is rekening gehouden met zowel 1 als 2
goederenpaden. Zie daarvoor tabel 8.21 (hoofdrapport MER
bladzijde. 168). Dubbel spoor is voor de Twentekanaallijn in
beide gevallen noodzakelijk. Voor 2 extra goederenpaden
moet het spoor over een grotere lengte verdubbeld worden.

e
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volgens inspreker in dat geval niet meer
nodig.
K169

Inspreker wijst op in het MER veel gebruikte
termen als enigszins, nauwelijks, marginaal
e.d. Werkelijke effecten kunnen beter
percentueel worden uitgedrukt zodat een
goede afweging mogelijk wordt.

Waar mogelijk en beschikbaar zijn in het MER concrete cijfers
gebruikt. Waar die ontbreken is soms een kwalitatieve
beschrijving (met de door u geciteerde termen) de enige
mogelijkheid.

K170

Inspreker stelt dat het een groot nadeel is
van het MER dat alleen het deeltraject
tussen Zutphen en Hengelo onderzocht is,
terwijl het over een goederenpad tussen Elst
en Oldenzaal gaat.

Dit is inherent aan het besluitvormingsproces (in twee
stappen). Eerst zal de voorkeursvariant worden bepaald (MER
e
e
1 fase). In het MER 2 fase zal het ontwerp voor de gehele
route worden uitgewerkt.

K171

Inspreker stelt dat goederenvervoer over
bestaand spoor niet toekomstvast is omdat
er op het spoor ook reizigerstreinen rijden.

In het MER-onderzoek is gebleken dat naast de verwachte
reizigerstreinen ook de verwachte goederentreinen zijn in te
passen op de bestaande spoorlijnen, met lokale aanpassingen
en omgevingsmaatregelen.

K172

Inspreker stelt dat goederenvervoer over
bestaand spoor niet toekomstvast is omdat
hierbij verschillende kernen van dorpen en
steden worden doorsneden.

Op (bijna) alle bestaande spoorlijnen - die inderdaad door
dorpen en steden gaan, omdat daar de reizigersstations zijn rijden zowel reizigerstreinen als goederentreinen. Zolang de
omgevingshinder van alle treinen samen duurzaam binnen de
daarvoor landelijk geldende normen blijven. is dat een
toekomstvaste situatie.

K173

Inspreker stelt dat bij overwegen de
geluidshinder niet kan worden
gecompenseerd met geluidsschermen.

Inderdaad kan dat niet met geluidschermen, dus zal er in
dergelijke situaties gezocht worden naar andere methoden
om de geluidhinder beneden de wettelijke normen te
brengen en te houden.

K174

Inspreker stelt dat het uitgangspunt nu een
benodigde capaciteit van 1 goederenpad is,
terwijl het rapport is geschreven op 2
goederenpaden.

Zoals als eis is aangegeven in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau zijn in het gehele MER zowel de effecten bij 2
extra goederenpaden als bij 1 extra goederenpad volledig
beschreven.

K175

Inspreker is van mening dat de variant
"Kopmaken te Deventer" er in het MER te
gunstig uit komt omdat er geen rekening
gehouden is met de extra operationele
kosten en de toegenomen kans op
verstoring.

De operationele kosten zijn onderdeel van de kostenraming.
Het ontwerp is zodanig dat de kans op verstoring niet groter
is dan thans het geval is.

K176

Inspreker geeft aan dat het rapport niet
vermeldt dat bij variant 'kopmaken' de
treinen 2x langs de Knoop Colmschate
komen.

Dat had inderdaad duidelijker in het MER moeten staan. Bij
alle onderzoeken is overigens wel degelijk gerekend met een
dubbele stroom treinen op het baanvak tussen "Snippeling
aansluiting" (bij Colmschate) en het emplacement Deventer.

K177

Inspreker vindt het verbazend dat in de
huidige situatie de GPP's langs de IJssellijn nu
al (medio 2013) worden overschreden.
Hierover is meer duidelijkheid en
eenduidigheid wenselijk.

De geluidbelasting is volgens het MER in de "huidige situatie"
(2011) hoger dan de GPP's. De hogere geluidbelasting is deels
toe te schrijven aan het gebruik door NS van treincategorie 2
uit het Reken- en Meetvoorschrift: lawaaiige treinen met
(voor een deel) gietijzeren blokremmen. Deze gietijzeren
blokremmen worden de komende jaren vervangen door
kunststof remmen. De treinen worden daardoor steeds
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stiller. Ook worden oude treinen vervanger door nieuwe
stillere treinen. Binnenkort (of thans al) is daardoor geen
sprake meer van overschrijding van de GPP's.

K178

Inspreker geeft aan dat in de rapportage
duidelijk in beeld wordt gebracht dat het
leefmilieu langs het spoor aanzienlijk
verslechtert. Dit ondanks de uitdrukkelijke
wens van aanwonenden, gemeenten,
provincies maar ook de Tweede Kamer, voor
het behoud van het toch al verslechterde
milieukwaliteitsniveau.

Van uw mening is kennis genomen.

K179

Gelet op de ruimte die op het spoor bestaat
door het lager uitvallen van de
goederenprognoses en de opgeschoven
ambitie in de Randstad pleit inspreker voor
het benutten van de referentieroute
(bestaande route).

In het MER is al gerekend met de lagere goederenprognoses.
Van uw voorkeur voor de referentiesituatie is kennis
genomen.

K180

Inspreker stelt dat de oplossing voor het
vervoer van goederen vanuit Nederland
richting het Oosten meer in Europese
samenwerking gezocht moet worden.

De gevraagde Europese samenwerking heeft als
plaatsgevonden. De Goederenroute Oost-Nederland leidt tot
de kortste spoorroute tussen Rotterdam en Noordoostelijke
buitenlandse bestemmingen. Dit plan heeft daarom volledige
instemming van Duitsland.

K182

Gemeente constateert dat in het MER voor
de Twentelijn (waar al goederentreinen
rijden) de trillingsintensiteit (de Vper) als
dosismaat wordt gehanteerd en voor de
IJssellijn en Twentekanaallijn (waar nu niet of
nauwelijks goederentreinen rijden) de
trillingssterkte (Vmax) als dosismaat wordt
gehanteerd. Deze dosismaten zijn niet te
vergelijken en bovendien geeft het een
onrealistisch beeld van de hinder op de
Twentelijn in de huidige situatie en de
referentiesituatie.

Beide dosismaten zijn gehanteerd voor alle varianten. Bij de
IJssellijn en de Twentekanaallijn neemt de trillingssterkte
Vmax toe wanneer er goederentreinen gaan rijden in een van
de varianten, terwijl er nu alleen reizigerstreinen rijden. In
dat geval kan er een overschrijding van Vmax optreden. Bij de
Twentelijn rijden er al goederentreinen, en zullen er alleen
meer treinen rijden bij een aantal varianten. De
trillingssterkte Vmax neemt daardoor niet toe, alleen de
trillingsintensiteit Vper, waardoor deze vaak maatgevend is.
Overigens zijn zowel de trillingssterkte Vmax als de
trillingsintensiteit Vper voor alle varianten, in alle gebouwen,
beoordeeld.

K183

Gemeente heeft bezwaar dat het
trillingsonderzoek volledig is opgehangen
aan de BTS, terwijl het nog niet zeker is dat
de BTS bestuursrechtelijk zal standhouden

Alle onderzoeken t.b.v. het MER 1 fase zijn gebaseerd op de
uitgangspunten in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD). De BTS is het huidige beleidskader.

K184

Gemeente vraagt om voldoende verankering
van trillingshinder in de wetgeving om
aantasting van de leefbaarheid en toename
van overlast te verminderen. Een goede
juridische borging is noodzakelijk voor de
leefbaarheid t.a.v. trillingshinder voor
burgers

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt wetgeving
ten aanzien van trillingshinder voor.

e
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K185

Inspreker wil weten waarom de door de
provincie Overijssel reeds uitgevoerde
trillingsmetingen en opgestelde rapporten
niet zijn meegenomen in het
trillingsonderzoek.

Deze onderzoeken zijn gebruikt als input voor het
trillingsmodel, maar worden in het rapport niet expliciet
benoemd. In paragraaf 4.4.3. wordt vermeld dat de
trillingssterktes zijn ingevoerd uit eerder onderzoek. Hiermee
zijn onder andere de door de provincie Overijssel uitgevoerde
trillingsmetingen bedoeld.

K186

Inspreker wil graag nader onderzoek naar de
trillingshinder, gebaseerd op een nulmeting
in de huidige situatie. De keuze uit de
alternatieven kan pas worden gemaakt na
het uitvoeren van metingen.

Voor alle projectvarianten is hetzelfde trillingsmodel met
dezelfde uitgangspunten gebruikt. Daardoor kunnen
varianten op basis van de momenteel beschikbare informatie
toch met elkaar worden vergeleken, ook al zijn bijvoorbeeld
specifieke bodemeigenschappen nog onbekend voor alle
locaties. De reeds bekende trillingsmetingen en
bodeminformatie zijn gebruikt als invoer voor het model.
e
Voor de 2 fase van het MER worden wel nulmetingen
uitgevoerd in een selectie van gebouwen rond het spoor.

K187

Inspreker vraagt om andere varianten te
e
onderzoeken dan genoemd in het MER 1
fase. Hierbij moet worden gedacht aan
verbindingsbogen, varianten over bestaand
spoor via andere route(s), bijvoorbeeld
Amersfoort/Deventer of varianten met
voorstellen enkel/dubbelspoor indelingen.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (juli 2012) is
vastgesteld dat er vier varianten worden onderzocht.
Derhalve is er nu geen ruimte om meerdere varianten te
onderzoeken.

K188

Inspreker geeft aan dat er qua opzet van de
rapportage aanmerkingen zijn ten aanzien
van: onevenwichtigheid, onnauwkeurigheid
(analyses), onvergelijkbaarheid teksten, geen
uitspraken doet op belangrijke punten,
suggestief is qua beeldmateriaal, de
samenvatting niet geheel de lading dekt,
belangrijke informatie achterin de
rapportage genoemd wordt (verstoppen),
waardoor het maken van een vergelijking
tussen de varianten arbitrair zo niet,
onmogelijk is.

Wij betreuren uw negatieve oordeel over het MER 1 fase.

K189

Inspreker geeft aan dat er zorgen zijn over
de gevolgen van de groei van
goederenvervoer. Bewoners langs de tracés
van de verschillende varianten zullen hinder
ondervinden van het project op
leefbaarheid, veiligheid en woongenot.
Inspreker wil weten op welke wijze en met
welke middelen de nieuwe varianten worden
ingepast.

De door de inspreker gevraagde informatie over de
e
inpassingsmaatregelen is te vinden in het MER 1 fase.

K190

Inspreker vreest voor waardedaling en
onverkoopbaarheid van de woning in het
geval van intensivering van goederenvervoer
en mist in het MER Rapport een bedrag voor

Het voornemen om het spoor in Oost-Nederland geschikt te
maken voor meer goederentreinen brengt onzekerheid met
zich mee voor de eigenaren van woningen in de directe
omgeving van de in de planvorming betrokken spoorlijnen.

e
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deze waardedalingen.

Dit kan zich vertalen in een verminderde verkoopbaarheid
van woningen langs het spoor. Het is van groot belang voor
alle betrokkenen om deze periode van onzekerheid zo kort
mogelijk te laten duren. De voorgenomen besluitvorming
over de goederenroutering door Oost-Nederland is er op
gericht om een ieder zo snel mogelijk de gewenste
duidelijkheid te bieden.
Per variant is door ProRail een inschatting gemaakt van de
kosten voor nadeelcompensatie (planschade). Deze kosten
zijn opgenomen in de kostenraming die in Hoofdstuk 8 van
het MER is opgenomen. Een apart rapport van deze kosten is
niet opgesteld vanwege het vertrouwelijke karakter van de
gehele kostenraming (dit geldt ook voor de nietwaardedalingsgerichte kosten).
Het is van belang te beseffen dat niet de volledige
waardevermindering voor vergoeding in aanmerking komt,
als uiteindelijk wordt gekozen voor een variant in de
nabijheid van uw eigendom. Bij het bepalen van de hoogte
van de waardevermindering die voor vergoeding in
aanmerking komt spelen begrippen als 'normaal
maatschappelijk risico' en de 'voorzienbaarheid' van het
besluit een belangrijke rol.

K200

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één
of meerdere varianten en onderbouwt dit
met een argumentatie op hoofdlijnen.
Voorbeelden van dergelijke argumentaties
zijn: "Er is dan meer (geluids-/
trilling)overlast", "twijfels nut en noodzaak",
grote milieuschade, aantasting leefbaarheid
en woongenot, of "De kosten zijn te hoog".
Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Uw reactie is opgevat als onderbouwing van de voorkeur of
afwijzing van één of meer varianten, die geen nadere reactie
of verduidelijking behoeft. De voorkeur of afwijzing is
geregistreerd.

K501

Inspreker stelt dat voor het MER oude
kaarten een niet-actueel beeld geven en dat
foute informatie aan politici wordt
voorgelegd. Daarom is de inspreker het
oneens met het plan PHS-GON.

Wij zijn van mening dat de gehanteerde kaarten en
informatie die aan de politici wordt voorgelegd nog steeds
juist zijn en nemen uw opvatting voor kennisgeving aan.

K502

Inspreker stelt dat impliciet al een keuze is
gemaakt voor de variant Kopmaken bij
Deventer. Inspreker baseert zijn stelling op
informatie op pagina 39 van het MER dat in
de referentiesituatie een voorziening ligt
waarbij goederentreinen bij Deventer
kunnen keren.

In het lopende NaNOV-project is inderdaad een
keervoorziening in Deventer gepland voor enkele
goederentreinen per etmaal. Dat is veel minder ingrijpend
dan de voorzieningen die nodig zijn om voor 36 extra
goederentreinen per etmaal een keervoorziening te maken.
Er is dus nog geen impliciete keuze gemaakt voor de variant
Kopmaken Deventer.

K503

Inspreker vraagt welke snelheid de treinen
voeren op welke plaats van de
Bathmenbogen, wat de maximale

De maximale snelheid op de bogen bij Bathmen is 80 km/h.
De maximaal toegestane helling bedraagt 25‰. De bogen bij
Bathmen (beide varianten) buigen direct af van de lijn
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toegestane helling is en hoe lang de baan
parallel loopt aan het bestaande spoor.

Zutphen - Deventer en lopen daar niet parallel aan. De
variant Ten westen van Bathmen kent bij de aansluiting op de
lijn Deventer - Hengelo twee sporen. Het spoor voor treinen
vanuit Zutphen richting Hengelo sluit direct aan op de lijn
Deventer - Hengelo en loopt daarom niet parallel aan de
bestaande spoorlijn. Het spoor voor treinen vanuit Hengelo
richting Zutphen loopt ongeveer één kilometer parallel aan
de bestaande spoorlijn. De variant Ten oosten van Bathmen
kent bij de aansluiting op de lijn Deventer - Hengelo eveneens
twee sporen. Het spoor voor treinen vanuit Zutphen richting
Hengelo loopt ongeveer 300 meter parallel aan de bestaande
spoorlijn. Het spoor voor treinen vanuit Hengelo richting
Zutphen loopt ongeveer één kilometer parallel aan de
bestaande spoorlijn.

K504

Inspreker stelt dat de redenering van het
ministerie ten aanzien van het economisch
nut onevenwichtig is, omdat het enerzijds
nodig zou zijn voor de (groei van de)
economie en er anderzijds wordt gesteld dat
aanleg van spoor nooit terugverdiend kan
worden.

Aanleg van geheel nieuwe spoorlijnen is zeer kostbaar; zie
ook het rapport over de actualisering Noordtak- (NOV) studie
uit 1998. De aanlegkosten van een geheel nieuwe spoorlijn
door Oost-Nederland kan maatschappelijk niet terugverdiend
worden. In de verkenningsfase PHS is daarom onderzocht of
de bestaande spoorlijnen kunnen worden ingericht voor
extra goederenvervoer. De investeringen hiervoor, inclusief
maatregelen voor bescherming van mens en milieu, zijn
aanzienlijk geringer, en economisch verantwoord.

K505

Inspreker stelt dat de bewijsvoering
ontbreekt dat investeringen die worden
gedaan om vervoerders te faciliteren (plus
bonussen en dergelijke) rendabel zijn in
verhouding tot de bedragen die aan de
Nederlandse economie ten goede komen.

Voor het programma PHS is in 2008 een maatschappelijke
kosten-baten analyse opgesteld. Het gehele programma PHS
is daarbij rendabel gebleken. De corridor door OostNederland maakt een integraal en onlosmakelijk onderdeel
uit van het landelijk programma. Voor elk onderdeel wordt
daarom geen aparte kosten-baten analyse gemaakt.

K506

Inspreker stelt dat de keuze voor een
spoorboog leidt tot een onleefbaar Bathmen.

Van uw mening is kennis genomen.

K507

Inspreker stelt dat informatie over
geluidsmaatregelen op pagina 11
("geluidmaatregelen genomen moeten
worden in onder meer Deventer") en pagina
13 ("maatregelen in Bathmen, Wierden,
Borne en Hengelo") van het MER elkaar
tegenspreken en vraagt welke van de twee
correct is.

Op pagina 11 is beschreven wat de geluidmaatregelen zijn in
de variant "Kopmaken te Deventer". Er staat dat
geluidmaatregelen moeten worden genomen in onder meer
Deventer, Wierden en Hengelo. Naast de genoemde plaatsen
zullen dus ook in andere plaatsen geluidmaatregelen nodig
zijn. Pagina 13 heeft betrekking op de variant "Ten westen
van Bathmen" en hier staat dat geluidmaatregelen moeten
worden genomen in onder meer Bathmen, Wierden, Borne
en Hengelo. Duidelijk kan zijn dan in deze laatste variant
Deventer niet voorkomt en dat hier dus geen maatregelen
nodig zijn. Wel zullen in deze variant andere maatregelen in
Bathmen nodig zijn omdat in deze variant hier een nieuw stuk
spoorlijn wordt aangelegd. Het overige deel van het tracé,
dus ten oosten van Bathmen, is voor beide varianten gelijk en
de maatregelen zullen hier dan ook voor beide varianten
gelijk zijn. Zo zullen dus in de variant "Kopmaken te

Pagina 73 van 644

4.1 Kernpunten uit de reacties
Nummer

Kernpunt Reactie

Beantwoording
Deventer" ook maatregelen in Borne nodig zijn. Op pagina 11
is dit niet expliciet genoemd maar door het begrip onder
meer ook niet uitgesloten. Er is dus geen tegenspraak en
beide uitspraken zijn correct.

K508

Inspreker stelt dat voor roet geen norm
bestaat, diesellocomotieven 40 jaar
meegaan en dat het MER uitgaat van minder
roetuitstoot per diesellocomotief. Inspreker
vraagt wie vervoerders dwingt eerder dan
die 40 jaar nieuwe en schonere
diesellocomotieven aan te schaffen.

Vervoerders worden niet gedwongen tot de aanschaf van
nieuwe diesellocomotieven. In de bepaling van
emissiefactoren is er vanuit gegaan dat vervang van
diesellocomotieven geleidelijk zal gaan, aangezien er continu
enkele diesellocomotieven zijn die aan het einde van de
levensduur zijn.

K509

Inspreker adviseert de minister om
Nederland op de kaart te zetten met een
innovatief project. Inspreker stelt voor om
de waterwegen meer te gebruiken voor
goederenvervoer.

In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn,
naar aanleiding van de in oktober 2010 aangenomen moties
van de Tweede Kamer, onderzoeken uitgevoerd over nog
beter benutten van binnenvaart en kustvaart, en van de
Betuweroute.
Uit het binnenvaartonderzoek is gebleken dat de binnenvaart
hoogstens circa 10 % van het spoorvervoer door OostNederland zou kunnen overnemen. De onderzoeksrapporten
zijn op 12 juli 2012 door de Minister van IenM naar de
Tweede Kamer gestuurd en in te zien op
www.rijksoverheid.nl/phs.

K510

Inspreker leest op pagina 31 van het MER:
Uit de analyse blijkt dat in de periode tot
rond 2040 geen wezenlijke
capaciteitsknelpunten te verwachten zijn, die
zouden moeten leiden tot majeure
aanpassingen van het spoorwegnet.
Vanzelfsprekend zullen er bij toenemend
treinverkeer op sommige locaties
aanvullende omgevingsmaatregelen
getroffen moeten worden en zijn er op
termijn kleinere spooraanpassingen nodig,
maar er is geen grootschalige
capaciteitsvergroting nodig in de vorm van
de aanleg van nieuwe spoortrajecten.
Inspreker vraagt waarvoor een spoorboog
dan nodig is.

Er is hier sprake van een misverstand. Op pagina 31 staat in
de samenvatting van het rapport "Langetermijnperspectief
voor het goederenvervoer per spoor" een langere zin dan het
gedeelte dat de inspreker citeert. Namelijk dat: tot rond 2040
geen wezenlijke capaciteitsknelpunten te verwachten zijn ..
die verder gaan dan de maatregelen die in PHS-kader worden
uitgevoerd. Met andere woorden: de PHS-maatregelen zoals
tussen Elst en Oldenzaal-grens zijn dus juist nodig. Nadat die
maatregelen genomen zijn, zijn er daarná tot 2040 geen
andere aanvullende majeure aanpassingen aan het
spoorwegnet meer nodig.
Een spoorboog bij Bathmen, of een van de andere
tracévarianten tussen Zutphen en Hengelo is dus juist nodig.

K511

Inspreker vreest de negatieve effecten van
de geluidstoename voor de volksgezondheid.
De inspreker vraagt of de toename in
gezondheidskosten door stof en geluid zijn
meegenomen in de berekening voor de
afweging.

De gezondheidseffecten zijn beschouwd in het effectrapport
gezondheid. Uit dit onderzoek blijkt dat, ten opzichte van de
huidige situatie, voor effecten als gevolg van stof en geluid er
geen sprake is van een verslechtering (mogelijk wel een
verbetering). De varianten hebben daardoor geen extra
gezondheidskosten als gevolg ten opzichte van de huidige
situatie.
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K512

Inspreker vraagt waarom het advies van de
commissie MER (uitstel totdat er voldoende
onderbouwing is) niet is overgenomen.

Hiervoor wordt verwezen naar de brief van de Minister aan
de Tweede Kamer van 19 maart 2012 (kamerstuk 2011/2012,
nr. 1885), welke als bijlage bij de NRD is gevoegd.

K513

In de nieuwe prognoses (pag. 35) is er door
de lagere verkeershoeveelheden voor de
periode tot 2030 meer ruimte voor
goederenverkeer over de route van
Rotterdam via Weesp naar Deventer.
Inspreker vraagt waarom dit niet tot
uitdrukking komt in het staatje voor
vervoersprognoses.

Het goederenvervoer van Rotterdam via Weesp naar
e
Deventer valt buiten het studiegebied van het MER 1 fase en
is om die reden niet opgenomen in de tabel met de
vervoersprognoses. In de ProRail-rapportage Verwerking
herijkte goederenprognose PHS is de vervoersprognose voor
alle routes inzichtelijk gemaakt:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/03/28/prorail-verwerkingherijkte-goederenprognoses-phs.html

K514

Inspreker beweert dat door de formulering
van het doelmatigheidscriterium bij
geluidsmaatregelen alleen grote plaatsen in
aanmerking komen. Inspreker stelt dat
kernen als Bathmen te klein zijn om in
aanmerking te komen voor
geluidsmaatregelen. De inspreker vreest
daardoor veel geluidsoverlast als een van de
spoorbogen wordt uitgevoerd.

Het doelmatigheidscriterium is gebaseerd op het principe dat
de kosten van de maatregelen in overeenstemming moeten
zijn met het bereikte resultaat. Het resultaat is afhankelijk
van de effectiviteit van de maatregel en het aantal woningen
wat profiteert van de maatregel. Dit laatste is niet afhankelijk
van hoe groot een plaats maar hoe dicht de woningen op
elkaar staan en hoe groot de afstand tot de spoorlijn is. Het is
dus niet zondermeer te zeggen dat de kernen van Bathmen
te klein zijn. In het vervolgonderzoek worden de exact
benodigde maatregelen en de doelmatigheid daarvan pas
bepaald.

K515

Het digitale reactieformulier veronderstelt
dat inspreker een voorkeur heeft. Inspreker
heeft geen voorkeur voor een variant.

Bij het indienen van een zienswijze is op de website van
Bureau Participatie eenieder de mogelijkheid geboden om op
het digitale reactieformulier een voorkeur voor een variant
aan te geven. Deze vraag was niet verplicht. Bij de verwerking
van de zienswijzen is ook kennis genomen van de afwijzing
van varianten.

K516

Inspreker stelt dat in eindrapport werkgroep
Basisnet spoor staat: "Binnen de op deze
wijze vastgestelde risicoplafonds blijkt
bovenop het verwachte vervoer rond 2020
nog een groei van het vervoer met een
factor 2,7 mogelijk te zijn, nog zonder dat
aan de vervoerszijde extra
veiligheidsmaatregelen getroffen zijn."
Inspreker vraagt waarom nu een keuze
wordt gemaakt over een extra
goederenspoorlijn.

De wetgeving Basisnet spoor gaat over gevaarlijke stoffen.
Gevaarlijke stoffen vormen slechts een onderdeel van alle
goederen die per spoor vervoerd worden. Binnen de plafonds
van Basisnet kan het volume van vervoerde gevaarlijke
stoffen nog ruim toenemen, zonder dat die plafondgrenzen
worden overschreden, en dus ook zonder dat de risico's voor
de omgeving verder toenemen.
Maar een toename van (alle soorten) goederenvervoer past,
samen met alle reizigersvervoer, niet binnen de beschikbare
capaciteit van de spoorlijnen in Oost-Nederland. Daarvoor
zijn enkele capaciteitsvergrotende maatregelen aan de
spoorinfrastructuur nodig, plus maatregelen om de hinder
voor omwonenden te beperken.

K517

Inspreker stelt dat de aansluiting van de
Betuweroute op Duitsland middels een
derde spoor op Duits grondgebied, ondanks
dat er met de planprocedures in Duitsland
nog veel voortgang moet worden

Het is juist de bedoeling dat het derde spoor in Duitsland in
het verlengde van de Betuweroute eerder gerealiseerd zal
zijn dan PHS. In de plannen voor PHS is daarop gerekend.
Verreweg het grootste deel van de goederenstroom naar
Duitsland kan dan afgevoerd worden via Emmerich-grens en
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gemaakt, eerder gerealiseerd zal zijn dan de
GON-plannen (namelijk in 2020, op basis van
afspraken tussen minister Schultz en
ambtgenoot Ramsauer vorig jaar). In dat
kader zijn beweringen over de noodzaak
voor de GON-plannen dubieus.

deze verbrede route. Voor het vervoer naar Noord-/OostDuitsland, Scandinavië, Polen en Tsjechië blijft verbetering
van de route naar Oldenzaal-grens nodig. De planprocedures
in Duitsland hebben inderdaad enige vertraging opgelopen,
maar de plannen en de financiering zijn inmiddels rond.
Daarnaast geldt: het plan voor de Goederenroute OostNederland is niet gemaakt omdat er een capaciteitstekort op
de Betuweroute verwacht zou worden, want dat is niet het
geval. Het vervoer dat op de Goederenroute Oost-Nederland
verwacht wordt heeft herkomst/bestemming in noordelijk
gelegen landen (Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland,
Polen, Tsjechië), waarvoor de Betuweroute in Duitsland geen
reële route is.

K518

Inspreker constateert (op basis van cijfers
van exploitant Keyrail) dat de capaciteit van
de Betuweroute nog lang niet is gevuld en
dat deze miljardeninvestering daarmee nog
steeds verre van rendabel is.

Inderdaad is de capaciteit van de Betuweroute in Nederland
nog niet volledig benut. Maar het goederenvervoer zal nog
fors groeien, door de aanleg van de tweede Maasvlakte. In de
plannen van PHS worden bovendien meer treinen geleid via
de Betuweroute: via een boog bij Meteren naar ZuidNederland, en via Elst naar Oost-Nederland en verder. Door
al deze ontwikkelingen zal de benutting van de Betuweroute
toenemen van circa 100 treinen per dag in 2010 tot circa 360
treinen per dag in 2030. Daarnaast geldt: het plan voor de
Goederenroute Oost-Nederland is niet gemaakt omdat er een
capaciteitstekort op de Betuweroute verwacht zou worden,
want dat is niet het geval. Het vervoer dat op de
Goederenroute Oost-Nederland verwacht wordt heeft
herkomst/bestemming in noordelijk gelegen landen
(Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland, Polen, Tsjechië),
waarvoor de Betuweroute in Duitsland geen reële route is.

K519

Inspreker stelt dat adviezen van de
commissie m.e.r. niet zijn meegenomen in
e
het MER 1 fase en de onderzoeken.

Alle inhoudelijke adviezen van de Commissie m.e.r. voor het
maken van het MER zijn overgenomen (in de definitieve
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER), op één
onderdeel na.
De Commissie adviseerde om éérst alternatieven zoals de
binnenvaart te onderzoeken, en daarná pas met het MER te
starten. De minister heeft dat advies niet overgenomen, maar
tegelijkertijd de alternatievenstudies en het MER laten
maken. Die aanpak is toegelicht in de beantwoording van
vragen van de Tweede Kamer in de brief van 19 maart 2012
(kamerstuk 2011/2012, nr. 1885), welke als bijlage bij de NRD
is bijgevoegd.

K521

Inspreker geeft aan dat de door de recessie
naar beneden bijgestelde prognoses
voldoende zouden moeten zijn om een pas
op de plaats te maken.

De lagere prognoses zijn al gebruikt in het MER. Die waren
reden om te besluiten dat 1 extra goederenpad voldoende is
(in plaats van 2 extra goederenpaden). Voor een "pas op de
plaats" is geen reden.

Pagina 76 van 644

4.1 Kernpunten uit de reacties
Nummer

Kernpunt Reactie

Beantwoording

K522

Inspreker adviseert de minister het rapport
niet te lezen omdat het mensonwaardig is en
ergernis opwekt omdat het rapport aan alle
kanten rammelt.

Wij betreuren uw negatieve opvatting over het MER-rapport.

K523

Inspreker benoemt dat Bathmen is
aangewezen als landelijk gebied binnen een
waardevolle ecologische hoofdstructuur en
is van mening dat Bathmen daardoor niet
moet/kan worden omkneld door
infrastructuur

In het effectrapport ecologie van de 1 fase MER is de EHS
(Ecologische Hoofdstructuur) bij Bathmen benoemd en zijn
de effecten op de EHS beschreven; die effecten leiden tot een
negatieve score op dit aspect.

K524

Inspreker stelt dat de groeicijfers van het
goederenvervoer niet correct zijn. Basisnet
spoor gaat er vanuit dat de Twentekanaallijn
bij voorkeur gebruikt gaat worden voor
vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze
toename zal in de 2030 zijn gerealiseerd.
Daar houdt de berekende toename van
goederenvervoer geen rekening mee.
Inspreker vraagt om een juiste vergelijking
van de toename, daarmee rekening
houdende met de voorkeursroute van
basisnet spoor.

In Basisnet spoor is slechts aangegeven wat de bovengrens is
van het maximaal toegestane vervoer van gevaarlijke stoffen
over de Twentekanaallijn. Of er daadwerkelijk vervoer van
gevaarlijke stoffen over deze spoorlijn plaatsvindt, en
hoeveel, is afhankelijk van allerlei economische en
marktomstandigheden. Over de Twentekanaallijn is binnen
de wettelijke risiconormen ruimte voor maximaal circa
3000/3300 wagens met gevaarlijke stoffen per jaar. Die
hoeveelheid wagens/jaar is nog geen 2% van het totale
verwachte goederenvervoer als gekozen wordt voor de
variant via de Twentekanaallijn.

K525

Inspreker stelt dat de gevolgen van het
aanbrengen van portalen onjuist worden
vergeleken in het hoofdrapport. Bij de
variant Twentekanaallijn worden de aan te
brengen portalen op de bestaande spoorlijn
als een ernstige verstoring van het landschap
gekwalificeerd. Bij de aanleg van een
spoorboog bij Bathmen (met ook portalen)
zal de impact op het landschap echter groter
zijn, omdat het een nog niet bestaand tracé
betreft. Uit het hoofdrapport blijkt dit
significante verschil niet. Inspreker stelt
nadrukkelijk dat dit als voorbeeld moet
worden gezien van de wijze waarop
gegevens uit deelrapporten op een
onverantwoordelijke wijze geconsolideerd
worden in het hoofdrapport en de
samenvatting.

Bij de spoorbogen te Bathmen zijn de effecten van de totale
nieuwe spoorbaan (inclusief aardenbaan, sporen,
bovenleidingen etc.) in het MER opgenomen.
Bij de variant Twentekanaallijn is er al een voornamelijk
enkelsporige baan, die in de voorkeursvariant gedeeltelijk
dubbelsporig wordt gemaakt De bovenleidingen zijn over het
hele tracé van deze variant een nieuwe situatie en lijken
daardoor wellicht meer aandacht te krijgen in de rapportage.

K526

Inspreker stelt vast dat schade aan de mens
wordt afgedaan met wettelijke plafonds.

Wij nemen kennis van uw mening.

K527

Inspreker stelt dat inwoners van Bathmen
worden gedwongen te leven in een
ingeklemd dorp, slechts bereikbaar middels
viaducten.

Uw uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennisgenomen.

e
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K528

Inspreker vraagt zich af wat er bij een ramp
gebeurt met vervuild rioolwater.

Na een incident op het spoor wordt eventueel vervuild water
opgeruimd, voor zover dat noodzakelijk is uit oogpunt van
milieu of veiligheid.

K529

De inspreker stelt dat de bewering in
basisnet spoor 'De ontsporing van een trein
wordt in de meeste gevallen veroorzaakt
door een technisch defect aan de wielen of
assen van een wagon' onjuist is. De inspreker
stelt dat in werkelijkheid de incidenten
vooral te wijten zijn aan menselijk falen door
het missen van wissels.

De inspreker vergelijkt verschillende zaken. Het citaat betreft
de oorzaken van een 'ontsporing', terwijl de inspreker het zelf
heeft over de oorzaken van een 'incident' (dat is een breder
begrip, waarvan, naast andere oorzaken, ook de
ontsporingen deel uitmaken). Beide uitspraken zijn juist.

K530

Inspreker concludeert dat omdat hij leest op
pagina 38 van het MER: In de
referentiesituatie blijven de goederentreinen
zo veel mogelijk gebruik maken van de
huidige route via Weesp - Amersfoort Deventer - Twentelijn -Hengelo - Oldenzaalgrens, zowel vanuit Rotterdam als vanuit
Amsterdam. In deze situatie is er rond 2030
niet voldoende capaciteit voor alle
verwachte goederentreinen naar Oost- en
Noord-Duitsland en verder, noch via
Oldenzaal-grens noch via Emmerich. Het
aantal goederentreinen op de Twentelijn zal
aanzienlijk hoger liggen dan in de huidige
situatie. Inspreker concludeert dat de
referentiesituatie niet uitgaat van de
voorkeur voor gebruik van de Betuweroute.

In de referentiesituatie is de IJssellijn nog niet geschikt
gemaakt voor meer goederentreinen naar Oldenzaal grens. In
die situatie is er dan ook geen reden voor de vervoerders om
meer gebruik te maken van de Betuweroute.

K531

Inspreker stelt dat 9% van het spoorvervoer
ook kan worden gedaan door de binnenvaart
(onderzoek uit 2012). De binnenvaart heeft
in vergelijking tot het spoorvervoer niet de
vele nadelen voor het leefmilieu, betreft
daarnaast juist niet het vervoer van
goederen waarbij grote snelheid geboden is
en het zou bovendien van groot belang zijn
voor de sector in verband met de huidige
overcapaciteit waar de binnenvaart mee
kampt.

U citeert terecht uit de zogenaamde "goederenstudies"
(medio 2012 aan de Tweede Kamer gestuurd) dat circa 9 %
van het spoorgoederenvervoer door Oost-Nederland ook met
de binnenvaart kan worden vervoerd. Dat kost dan overigens
wel meer tijd en meer geld, zoals in hetzelfde onderzoek is
gebleken.
Indien de binnenvaart deze 9% zou "overnemen" resteert nog
steeds 90 % spoorvervoer, en daardoor verandert de
probleemstelling voor het project van de Goederenroute
Oost-Nederland niet wezenlijk.

K532

Inspreker stelt dat de binnenvaart
prijstechnisch kunstmatig onaantrekkelijk
wordt gehouden omdat de vervoerders bij
gebruik van het spoor zwaar gesubsidieerd
worden. Wanneer deze subsidie niet wordt
meegerekend is de binnenvaart wel degelijk
prijstechnisch concurrerend.

In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn,
naar aanleiding van de in oktober 2010 aangenomen moties
van de Tweede Kamer, onderzoeken uitgevoerd over nog
beter benutten van binnenvaart en kustvaart, en van de
Betuweroute. De onderzoeksrapporten zijn op 12 juli 2012
door de Minister van IenM naar de Tweede Kamer gestuurd
en in te zien op www.rijksoverheid.nl/phs
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Spoorvervoerders betalen aan de beheerder van het spoor
(ProRail in Nederland, DB Netz in Duitsland) een
gebruiksheffing (tol) waarvan de hoogte afhankelijk is van de
lengte en de zwaarte van de trein en de lengte van de rit. De
vervoerskosten worden in Nederland niet door de overheid
gesubsidieerd.
Overigens betaalt de binnenvaart geen accijns op de
brandstof en het spoorvervoer wel, waardoor de
concurrentiepositie van de binnenvaart juist gunstig is t.o.v.
spoorvervoer.

K533

Inspreker stelt dat de prognose voor 2012
van Keyrail voor de Betuweroute 10% lager
uitpakte. Het marktaandeel 2012 bleef gelijk
aan 2011. De inspreker twijfelt over de
betrouwbaarheid van vervoerscijfers over 20
jaar en verzoekt om geen besluit te nemen.

Het voorbeeld dat de inspreker geeft gaat over één jaar: de
daling van het vervoer over de Betuweroute is een
rechtstreeks gevolg van de economische crisis.
De vervoersprognoses waarop het MER is gebaseerd gaan
over een veel langere periode, waarin het effect van de crisis
is meegenomen. Er is geen reden om te twijfelen aan de
betrouwbaarheid van die prognoses.

K534

Inspreker vindt het inconsequent dat in de
Randstad de goederentreinen moeten wijken
voor reizigerstreinen, terwijl in het GONgebied de goederentreinen juist tussen de
reizigerstreinen worden 'gepropt'.

Met de maatregelen van PHS-GON wordt juist beoogd dat er
voldoende spoorcapaciteit komt voor zowel de (toekomstige)
reizigerstreinen als de goederentreinen. Zodat er geen sprake
is van "tussenproppen".

K535

Inspreker stelt dat de loop van het
reizigersspoor door talloze kernen aangeeft
dat het niet geschikt is voor zeer intensief
goederenvervoer en al helemaal niet voor
vervoer van gevaarlijke stoffen.

De combinatie van reizigersvervoer en goederenvervoer
(waaronder vervoer van gevaarlijke stoffen) is gebruikelijk op
bijna alle spoorlijnen in Nederland, die overal ook door
woonkernen lopen. Het spoorwegnet is daarvoor geschikt.

K536

Inspreker stelt dat de beschrijving van
Basisnet spoor over de routering gevaarlijke
goederen en de aanname dat het vervoer via
een andere route rijdt dan de
standaardroute (meestal de kortste) er toe
lijdt dat over Twentekanaallijn 1700 kwe's
met brandbare gassen afgewikkeld kunnen
worden, waarmee de Randstad en de route
Amersfoort-Deventer-Almelo sterk wordt
ontzien.

Het Basisnet spoor maakt het inderdaad mogelijk dat jaarlijks
tot maximaal 1700 kwe met brandbare gassen vervoerd
mogen worden via de Twentekanaallijn, terwijl de
omgevingsrisico's voor de omwonenden onder de landelijk
geldende wettelijke norm blijven. Datzelfde criterium voor
omgevingsrisico's geldt langs de spoorlijn Deventer - Almelo
(Twentelijn), maar omdat de bebouwing dichter langs die
spoorlijn ligt (dan bij de Twentekanaallijn) is het maximaal
toegestane vervoer over de Twentelijn lager.

K537

Inspreker stelt dat de risico's op het traject
Elst - Arnhem - Zutphen - Goor - Hengelo zijn
toegenomen maar binnen de vooraf
afgesproken bestuurlijke randvoorwaarden.
Dus de Twentekanaallijn wordt voorkeurslijn
voor vervoer van brandbare gassen. Met als
resultaat dat de Randstad wordt ontzien. De
inspreker stelt dat hiermee de doelstelling
van PHS is bereikt. De inspreker vraagt
waarom er dan extra infrastructuur moet

Op de Twentekanaallijn (Zutphen - Goor - Hengelo) is in het
kader van Basisnet vervoer van brandbare gassen toegestaan,
tot een vooraf bepaald maximaal volume (het
Basisnetplafond). Als die maximale hoeveelheid per jaar
vervoerd wordt blijven de omgevingsrisico's nog ver onder de
wettelijk toegestane waarden. Maar of dat vervoer over die
spoorlijn daadwerkelijk zal plaatsvinden, hangt af van allerlei
marktomstandigheden en is dus allerminst zeker. Gevaarlijke
stoffen vormen slechts een beperkt onderdeel (circa 10%)
van alle goederen die per spoor vervoerd worden, dus
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komen in Oost Nederland?

geschikt maken van de spoorlijnen door Oost-Nederland voor
meer goederenvervoer blijft nodig.
Zie verder kernpunt 516.

K538

Inspreker vraagt met welke frequentie en op
welke tijdstippen gevaarlijke stoffen langs
Bathmen worden vervoerd.

Om veiligheidsredenen is dergelijke informatie niet
openbaar.

K539

Inspreker wil weten welke stoffen langs
Bathmen worden vervoerd.

Om veiligheidsredenen is dergelijke informatie niet
openbaar.

K540

Mochten er gevaarlijke stoffen langs
Bathmen worden vervoerd, dan wil inspreker
weten of er calamiteitenplannen zijn voor
hulpdiensten en bewoners en of de
hulpdiensten voldoende zijn voorbereid en
opgeleid voor treinongevallen (zoals in
Wetteren).

Met deze vraag zou de inspreker zich moeten wenden tot de
Veiligheidsregio IJsselland die verantwoordelijk is voor
calamiteitenplannen e.d., of tot het gemeentebestuur.

K541

Inspreker wil weten of gemeenten en
hulpdiensten permanent inzicht hebben in
de transporten die nu plaatsvinden.

Gemeenten en hulpdiensten hebben in normale situaties
geen permanent inzicht in de transporten van gevaarlijke
stoffen die plaats vinden over het spoor, en ook niet in
dergelijk vervoer over de weg en over het water. Ingeval van
een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor beschikt de
lokale hulpdienst binnen 10 minuten over alle benodigde
informatie over de samenstelling van de trein en over de
stoffen die in elke wagon zitten.

K542

Inspreker wil weten of gemeenten de al dan
niet bestaande calamiteitenplannen niet
jaarlijks zouden moeten oefenen met
bewoners.

Met deze vraag zou de inspreker zich moeten wenden tot het
gemeentebestuur.

K543

Inspreker vraagt wat de impact is bij
ongelukken waarbij gevaarlijke stoffen het
oppervlaktewater vervuilen, met
bijbehorend gevaar voor bewoners en
milieu.

Na een incident op het spoor wordt eventueel vervuild water
opgeruimd, voor zover dat noodzakelijk is uit oogpunt van
milieu of veiligheid.

K544

Inspreker vraagt hoe de omvang van de te
vervoeren goederen vanuit de Rotterdamse
haven zijn omgerekend naar het aantal
goederentreinen en het aantal
goederenpaden.

In bijlage D van het TNO-rapport "Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer" staan de uitgangspunten
weergegeven voor de omrekening van tonnen naar treinen.
Dit rapport is in zte zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/progra
mma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_oost_ned
erland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloos-reizen/routesvoor-goederentreinen.

K545

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of
ten westen van Bathmen een
goederenspoorboog komt dat Bathmen aan
drie zijden wordt ingeklemd met
infrastructuur.

Uw uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennisgenomen.
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K546

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of
ten westen van Bathmen een
goederenspoorboog komt dat Bathmen
wordt ingeklemd door drie geluidsbronnen,
waarvan cumulatie van snelweglawaai en
spoorlawaai niet opgenomen in de scope van
het onderzoek.

Het akoestisch onderzoek behorende bij het MER is
uitgevoerd volgens het geldende wettelijk kader. Cumulatie is
belangrijk bij het vaststellen van een ‘hogere waarde’ voor
een geluidgevoelige bestemming. Dit valt thans buiten de
scope van het MER-onderzoek maar bij een gedetailleerd
vervolgonderzoek zoals een Ontwerp Tracébesluit zal op dit
aspect gedetailleerd ingegaan worden. In dit onderzoek
wordt wel per variant, alsmede voor de referentiesituatie,
aangegeven of cumulatie van geluid een relevante rol zal
spelen.

K547

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of
ten westen van Bathmen een
goederenspoorboog komt er te allen
tijde lawaai aanwezig zal zijn.

Het is inderdaad zo dat bij een goederenspoorboog, of deze
nu ten westen of ten oosten van Bathmen komt, er geluid zal
zijn. Als een van deze varianten wordt gekozen zal er worden
gezorgd dat de veroorzaakte geluidniveaus zeker niet hoger
zijn dan wettelijk zijn toegelaten. Hierdoor is en elk geval
gewaarborgd dat er geen ontoelaatbare hinder zal zijn.

K548

Indien ten oosten of ten westen van
Bathmen een spoorboeg komt, wie wil dan
nog in Bathmen wonen.

Uw uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

K549

Inspreker stelt dat in het MER het woon- en
leefklimaat niet centraal staat, omdat
inspreker weinig over leefmilieu en
woonklimaat kan terugvinden. Inspreker
stelt dat in het MER mens en milieu
onderschikt is aan de economie. Inspreker
stelt dat op basis van dit rapport geen
beslissing kan worden genomen, omdat het
geen recht doet aan het bestaan van de
mens.

De verschillende aspecten (mensgericht, omgevingsgericht en
economische thema's) worden in het MER uitvoerig
behandeld, omdat deze een wezenlijke rol spelen bij de
besluitvorming. Er is echter in het MER geen weging
aangegeven tussen deze aspecten, dit betekent ook niet dat
alle aspecten even zwaar mee zullen tellen bij de
besluitvorming door de Staatssecretaris. Ter bescherming van
het woon- en leefklimaat zijn er in Nederland wettelijke
normen en richtlijnen, hieraan is getoetst bij de mensgerichte
aspecten.

K550

Inspreker stelt dat het advies van de
Commissie voor de m.e.r. om het leefklimaat
centraal te stellen compleet is genegeerd. In
het MER zijn de daadwerkelijke effecten die
mensen ervaren niet beschreven. Het gaat
enkel over berekende waarden, wettelijke
normen, plafonds en dergelijke. Genegeerd
is met name het advies van de Commissie
voor de m.e.r. dat er, ook beneden
wettelijke normen, effecten op de
leefbaarheid en gezondheid kunnen
optreden. Gevolgen zouden volgens het
advies van de Commissie daarbij in hun
totaliteit moeten worden bezien. De effecten
op het leefklimaat zullen een optelsom van
verschillende effecten zijn, zoals geluid,
trillingen, luchtkwaliteit, externe
veiligheid, gezondheid, oversteekbaarheid en

Voor alle aspecten waarvoor wettelijke grenswaarden of
normen gelden en waaraan dientengevolge is getoetst in het
MER, geldt dat deze grenswaarden juist bij wet voor heel
Nederland zijn opgesteld te bescherming van het leefklimaat.
De gevolgen op gezondheid beneden de wettelijke
grenswaarden zijn in beeld gebracht in het effectrapport
gezondheid. Daarbij is een optelsom van wezenlijk
verschillende effecten als bijvoorbeeld geluid en
barrièrewerking niet zomaar te maken. Het MER brengt de
effecten van al deze aspecten in beeld, het is aan de
Staatssecretaris om al deze aspecten tegen elkaar af te
wegen in besluitvorming omtrent een voorkeursalternatief.
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barrièrewerking.
K551

Inspreker stelt dat een keuze voor een
variant langs Bathmen grote gevolgen heeft
voor de leefbaarheid van het dorp. Inspreker
stelt dat er dan geen vergunningen meer
worden verleend voor nieuwbouw,
waardoor de winkels sluiten, het rijke
verenigingsleven doodbloedt en er geen
aanwas van nieuwe bewoners meer is.
Inspreker stelt dat daarmee de toekomst van
Bathmen onzeker is.

Leefbaarheid bestaat uit diverse facetten zoals geluid. De
diverse facetten zijn in het MER nader uitgewerkt.

K552

Inspreker stelt dat de vergelijking tussen de
Bathmense spoorboogvarianten, in het
nadeel van de oostelijke variant, niet
realistisch en evenwichtig is op het punt van
landschappelijk belang. Bij de westelijke
boog wordt in het MER veel waarde gehecht
aan het (beperkt) aansnijden van landgoed
De Bannink, waarbij er geen gebouwen
moeten wijken. Daartegenover staat dat in
het MER geen rol lijkt te hebben gespeeld
dat bij de oostelijke boog sprake is van
doorsnijding van de oude kern van Loo, het
essenlandschap en een groep oude
kloosterboerderijen waarvan er twee
moeten worden gesloopt. Inspreker stelt
nadrukkelijk dat dit een voorbeeld is van de
wijze waarop gegevens uit deelrapporten op
een onverantwoordelijke wijze worden
geconsolideerd in het hoofdrapport en de
samenvatting.

De karakteristieken van het landschap zijn meegewogen in
het omgevingsgerichte thema Landschap Natuurbeleving en
Cultuurhistorie. De door inspreker genoemde waarden zijn
meegewogen bij de verschillende criteria van volgens het
toetsingskader in tabel 3.2. in het MER, zoals o.a. waardevol
landschap, aansnijding oorspronkelijk landschap en
waardevolle objecten.

K553

Inspreker constateert dat de conclusie ten
aanzien van de spoorbogen tegenstrijdig is
met die uit een eerder ProRail rapport over
spoorbogen uit 2010 en stelt dat niet
duidelijk is gemaakt waarom dit inzicht zo
drastisch is gewijzigd.

Het rapport uit 2010, waarop de inspreker doelt, was een
zeer globale verkenning (dat rapport is op 14 september 2010
aan de Tweede Kamer gestuurd, kamerstuk 32.404, nr. 3).
Het MER dat thans gereed is, is gebaseerd op veel
diepergaand onderzoek. Die twee rapporten kunnen dus niet
vergeleken worden. Het inzicht op basis van het MER is beter
onderbouwd dan het rapport uit 2010, dan daarom niet meer
relevant is.

K554

Inspreker maakt bezwaar tegen
ongenuanceerde en onverantwoorde
conclusies en stelt dat gegevens uit
deelrapporten op een onverantwoordelijke

Zonder specificatie van welke conclusies hier bedoeld worden
kan hier niet in detail op gereageerd worden. Het
hoofdrapport is met grote zorgvuldigheid opgesteld waarbij
de belangrijkste uitgangspunten, resultaten en conclusies uit

De zorgen met betrekking tot de lokale leefbaarheid worden
door de staatssecretaris in de besluitvorming meegenomen.
Het is overigens verplicht om de gevolgen voor leefbaarheid
en veiligheid te minimaliseren tot binnen de wettelijke
normen. De hiervoor benodigde maatregelen zullen worden
genomen. Dat geldt overigens niet alleen voor OostNederland maar voor heel Nederland. De Leefbaarheid rond
het spoor moet op peil blijven, terwijl het gebruik van het
spoor toeneemt: zowel door reizigerstreinen als door
goederentreinen.
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manier geconsolideerd worden in de teksten
van het hoofdrapport en de samenvatting,
terwijl de politiek op basis van die teksten
keuzes moet gaan maken. De Commissie
voor de m.e.r. zei in het advies uit 2012 het
volgende: 'Besluitvormers en insprekers
lezen in de eerste plaats de samenvatting
van het MER. Daarom verdient dit onderdeel
bijzondere aandacht. De samenvatting moet
als zelfstandig document leesbaar zijn en een
goede afspiegeling zijn van de inhoud van
het MER'. Dit is in tegenstelling tot hetgeen
dat is gepresenteerd in het hoofdrapport en
(nog veel erger) in de 'publiekssamenvatting'
en overig PR-materiaal van het MER.

de deelrapporten zijn overgenomen. Dit geldt ook voor de
samenvatting, maar omdat het hier om een document van
beperkte grootte gaat is het niet mogelijk om alle resultaten
en conclusies te bespreken waardoor deze ook samengevat
moeten worden. Dit ook met het oog op de leesbaarheid van
het document. Daarnaast is het zeker niet zo dat
besluitvormers hun oordeel slechts zullen baseren op de
samenvatting van het MER.

K555

Inspreker leest in het MER op pagina 169 het
volgende: "Hierbij is echter ook nog relevant
dat geluidmaatregelen in de kernen vaker
doelmatig zijn dan in landelijk gebied, omdat
ze daar ten goede komen aan een groter
aantal woningen. Op de plaatsen waar
geluidmaatregelen doelmatig zijn, zullen ze
ook worden getroffen". Inspreker stelt dat
hiermee aangegeven wordt dat in landelijk
gebied de maatregelen hoogstwaarschijnlijk
niet voldoende doelmatig zijn. Inspreker stelt
dat de mens in het MER ondergeschikt is aan
het gemiddelde en inspreker spreekt hier
schande van.

Het is inderdaad zo dat hoe meer mensen van
geluidmaatregelen profiteren hoe doelmatiger de
maatregelen zijn. In het landelijk gebied waar geen of slechts
een of enkele woningen staan zullen de kosten van deze
voorzieningen, per woning beschouwd, erg hoog worden. In
de wetgeving is door het Parlement vastgelegd dat dergelijke
relatief hoge investeringen maatschappelijk gezien niet
verantwoord zijn. Het wil echter niet zeggen dat in dergelijke
situaties geen maatregelen worden getroffen. Ook in deze
gevallen zal worden voldaan aan de Wet en worden waar
nodig geluidwerende voorzieningen aan de gevels
aangebracht.

K556

Inspreker is van mening dat het besluit tot
uitvoering van de plannen in eerste instantie
een politieke afweging is waarbij
voortschrijdend inzicht niet gemist kan
worden en bestuurlijke dan wel technofiele
megalomanie vermeden moet worden. De
plannen mogen volgens inspreker niet
worden uitgevoerd wanneer nut en
rentabiliteit slechts zijn aangetoond met
speculatieve aannames van
belanghebbenden, zonder harde cijfers en
objectieve bewijsvoering op basis van de
recentste gegevens.

De plannen voor PHS, zoals die bestuurlijk zijn besloten in de
PHS Voorkeursbeslissing uit 2010, zijn in 2012 getoetst aan
recente gegevens. Door TNO, als onafhankelijk en objectief
deskundige, is vastgesteld dat de prognoses bijgesteld
moesten worden. In februari 2013 heeft de staatssecretaris
juist naar aanleiding van deze bijgestelde
goederenvervoerprognose besloten dat één extra
goederenpad per uur per richting door Oost-Nederland
voldoende is (in plaats van twee). In de MER-studie is met
deze nieuwe vervoersprognoses gewerkt.

K557

Inspreker leest dat er nauwelijks verschillen
tussen bereikbaarheid hulpdiensten zijn
doordat alles wordt gemiddeld over grote
gebieden, langjarig, en per 24 uur. Inspreker
stelt dat door het uitmiddelen er geen

De verschillende aspecten die in het MER beschouwd zijn,
worden getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke
normen en grenswaarden. Dit zijn normen en grenswaarden
die juist zijn opgesteld ter bescherming van het leefmilieu.
Voor veel aspecten volgt uit de geldende wettelijke eisen dat
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risico's zijn, er geen extra geluidsbelasting is
en de trillingen ook meevallen. Inspreker
stelt dat individuen last hebben van herrie
van verkeer en treinen, wakker liggen van
geluidspieken en plotseling langsdenderende
oude treinen. Inspreker stelt dat de mens in
zijn bestaan wordt verloochend.

hierbij moet worden getoetst aan de hand van gemiddelde
waarden. Het aanpassen van de wettelijke eisen vergt
besluitvorming door de wetgever, zijnde het Parlement
(Tweede en Eerste Kamer).

K558

Inspreker stelt dat, ondanks het feit dat
planschade nu niet aan de orde is, inwoners
van Bathmen nu al de gevolgen ervaren van
de plannen.

Helaas voor u is er, zolang het besluit nog niet definitief
vaststaat, nog geen basis om de eventuele huidige schade te
vergoeden. Dat is ook logisch, want momenteel is er de
onderzoeksfase, en die kan ook uitmonden in de beslissing
om het project niet uit te voeren.
Om de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden
streeft de staatssecretaris ernaar om zo snel mogelijk te
besluiten.

K559

Inspreker stelt dat de toekomst van Bathmen
wordt bedreigd omdat niemand in een dorp
wil wonen dat aan drie zijden is ingesloten
door spoorlijnen en snelwegen.

Uw uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

K560

Inspreker stelt vast dat geen rekening wordt
gehouden met de grootste overlast in de
vorm van piekgeluid en maakt hier bezwaar
tegen. In het MER wordt ervan uitgegaan dat
er 's nachts minder geluidsoverlast is dan
overdag (omdat de norm tussen 23 en 7 uur
10 dB lager is). Dit betreft echter een
gemiddelde over langere tijd. Dit kan tot
gevolg hebben dat er 's nachts minder
goederentreinen per uur rijden, maar het
effect van elke afzonderlijke trein (maximaal
750 meter lang) blijft even groot. Inspreker
verwijst naar ervaringen vertelt vanuit
Hardinxveld-Giessendam op de Bathmense
bijeenkomst op 11-6-2013.

De normen zijn gebaseerd op het equivalente geluidniveau.
Het equivalente geluidniveau is het gemiddelde geluidniveau
over een tijdsperiode. Omdat geluid in de nacht als
hinderlijker wordt ervaren dan overdag wordt bij de bepaling
van het gemiddelde geluidniveau over een etmaal bij het
geluid in de nacht een strafcorrectie van 10 dB geteld. (Voor
de avond is deze correctie 5 dB.) Het geluid van een
passerende trein in de nacht is echter gelijk aan het geluid
van een passerende trein overdag. Het geluidniveau van
passerende (goederen-) treinen fluctueert, waarbij de
hoogste niveaus (pieken) voorkomen tijdens de passage van
de trein en er daarna een periode aanbreekt met relatief lage
geluidniveaus. Voor de beoordeling van deze fluctuerende
geluidniveaus gaat de Wet geluidhinder uit van gemiddelde
waarden, de zogenaamde "equivalente geluidniveaus", die in
de tijd evenveel energie bevatten als het in werkelijkheid
fluctuerende geluidniveau. Meer pieken leiden tot hogere
waarden van het equivalente geluidniveau, evenals hogere
pieken. Als zodanig houdt het equivalente geluidniveau
rekening met de geluidniveaus tijdens de piek van de
passage. Onderzoek voorafgaand aan de introductie van het
normen stelsel van de Wet geluidhinder toonde aan dat de
equivalente geluidniveaus een goede beschrijving bieden
voor de te verwachten hinder. Wanneer in de toekomst de
treinen stiller worden zullen de equivalente niveaus en ook
de pieken lager worden.

K561

Inspreker stelt vast dat er sprake is van grote
geluidseffecten in het buitengebied zonder

Het akoestisch onderzoek behorende bij het MER is
uitgevoerd volgend de wettelijke richtlijnen. Ook het
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dat hier maatregelen tegen worden
genomen en maakt daar ook bezwaar tegen.
In het buitengebied heeft het 'verscheuren'
van nachtelijke stilte door een trein een veel
grotere impact en het geluid zal zeer ver
'dragen'. In het MER wordt geen onderscheid
gemaakt tussen overlast van treinen in
stedelijk gebied en op het platteland,
ondanks dat de amplitude tussen
omgevingsgeluid en treingeluid in het
buitengebied aanmerkelijk groter zal zijn.
Inspreker stelt dat volgens het MER geen
geluidsmaatregelen worden getroffen in het
buitengebied omdat deze niet doelmatig (te
kostbaar) zijn (behalve de aanname dat er
'stillere' treinen zullen rijden in de
toekomst). Inspreker stelt dat de conclusie
dat er geen toename van geluidsoverlast zal
zijn, in het geheel niet klopt voor het
buitengebied.

vervolgonderzoek en de exacte bepaling van de toekomstige
maatregelen, inclusief de doelmatigheidstoets, zal gebeuren
volgens de daarvoor geldende voorschriften. Wanneer
maatregelen om de geluidbelasting te verminderen niet
doelmatig zijn mogen zij niet worden getroffen. Indien nodig
zullen dan wel maatregelen worden genomen om de
geluidwering van de gevel te verhogen. De conclusie dat er
geen toename van de geluidoverlast zal zijn is gebaseerd op
het feit dat er geen toename van het aantal gehinderden zal
zijn.

K562

Inspreker stelt vast dat het plan nog steeds is
om heel lange nachttreinen met gevaarlijke
stoffen door 8 steden over bestaand spoor te
laten rijden.

De vaststelling van de inspreker is onjuist. Het vervoer van
gevaarlijke stoffen per spoor vindt gedurende het hele
etmaal plaats, niet speciaal 's nachts, en ook niet speciaal in
lange treinen. In de meeste gevallen worden gevaarlijke
stoffen vervoerd in gemengde goederentreinen, waarin ook
veel wagons met niet-gevaarlijke stoffen zitten. Gevaarlijke
stoffen vormen hooguit 10% van het totale goederenvervoer.

K563

Inspreker stelt vast dat de noordelijke
variant/route met een omweg aansluit op de
Duitse havens Hamburg, Bremen en JadeWeser Port.

De goederenroute door Oost-Nederland is niet bedoeld om
een spoorverbinding te realiseren tussen de Rotterdamse
haven en de Duitse havens. Het vervoer over deze route is
bedoeld om goederen, die per schip in Rotterdam worden
aangevoerd, te brengen naar de bestemmingen in
Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland, Polen en Tsjechië. En
vice versa. Rotterdam is de grootste haven van Europa. Heel
veel goederen worden hier in hele grote schepen
aangeleverd, voor bestemmingen in heel Europa.

K564

Inspreker stelt vast dat de prognoses voor
goederentreinen inmiddels 4x naar beneden
zijn bijgesteld en refereert daarbij aan de
Betuweroute waarvan pas 1/4 deel van de
capaciteit wordt benut. Ondanks dat wordt
er toch nieuw spoor gepland bij Bathmen.

De prognoses voor het goederenvervoer zijn in 2012 door
TNO geactualiseerd, en naar beneden bijgesteld. In het MER
is met deze lagere prognoses gerekend.
Ondanks de huidige economische crisis wordt verwacht dat
het goederenvervoer per spoor op langere termijn fors zal
groeien. Daarvoor is capaciteitsveruiming in Oost-Nederland
nodig. Zie verder de antwoorden bij kernpunten 21, en voor
de benutting van de Betuweroute bij kernpunt 518.
Daarnaast geldt: het plan voor de Goederenroute OostNederland is niet gemaakt omdat er een capaciteitstekort op
de Betuweroute verwacht zou worden, want dat is niet het

Pagina 85 van 644

4.1 Kernpunten uit de reacties
Nummer

Kernpunt Reactie

Beantwoording
geval. Het vervoer dat op de Goederenroute Oost-Nederland
verwacht wordt heeft herkomst/bestemming in noordelijk
gelegen landen (Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland,
Polen, Tsjechië), waarvoor de Betuweroute in Duitsland geen
reële route is.

K565

Inspreker heeft moeite met 'gesubsidieerd
lawaai', vooral 's nachts. De staatsinkomsten
(volgens inspreker verlies) staan daarbij niet
in verhouding tot de ergernis van
aanwonenden.

Er is geen sprake van "gesubsidieerd lawaai", want het
vervoer wordt niet gesubsidieerd.

K566

Inspreker vindt de plannen achterhaald en
hoopt als aanwonende dat de politiek de
plannen nog kan stoppen.

Van uw mening is kennis genomen.

K567

Inspreker stelt dat de huidige plannen geen
enkel draagvlak hebben bij de circa 40.000
aanwonenden en dat er in dat kader beter
kan worden geïnvesteerd in structurele
projecten waar toekomstige generaties nog
van kunnen profiteren.

Onduidelijk is wat concreet bedoelt wordt met "structurele
projecten". Als hiermee de aanleg van nieuw spoor bedoeld
wordt dan is onze reactie dat deze inderdaad mogelijk zijn
maar zeer ingrijpend en kostbaar. Voor het aantal
goederentreinen waar het in PHS in Oost-Nederland om gaat
is een nieuwe spoorlijn niet nodig omdat de extra treinen op
het bestaande spoorwegennet afgewikkeld kunnen worden,
mits adequate omgevingsmaatregelen worden getroffen. De
PHS-Voorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010 gaat
daarom uit van Goederenroutering in Oost-Nederland via
bestaand spoor.

K568

Inspreker constateert dat elektrificatie van
de Twentekanaallijn exclusief als kostenpost
van de GON-plannen wordt opgevoerd,
terwijl dit niet alleen ten goede komt aan de
milieukwaliteit van extra goederentreinen uit
de GON-plannen, maar ook aan die van
reizigerstreinen en treinen met gevaarlijke
stoffen die volgens Basisnet Spoor gebruik
maken van het traject.

Het baanvak Twentekanaallijn wordt momenteel door
reizigerstreinen met dieseltractie bereden. Pas op het
moment dat het baanvak voor goederenverkeer GON wordt
opengesteld zal elektrificatie noodzakelijk zijn. Daarom
worden de kosten van elektrificatie toegerekend aan de
"veroorzaker", namelijk het goederenvervoer. Indien de
elektrificatie is gerealiseerd, kunnen de reizigerstreinen
wellicht ook elektrisch gaan rijden.

K569

Inspreker constateert dat er bij
goederentreinen, die op dit moment over de
Twentekanaallijn moeten rijden volgens
Basisnet Spoor, noodgedwongen gebruik
wordt gemaakt van diesellocs, ook over een
deel van het Nederlands spoor dat wel
geëlektrificeerd is.

Hier is een misverstand.
Er is geen sprake van dat "goederentreinen volgens Basisnet
over de Twentekanaallijn moeten rijden". In Basisnet is
slechts vastgelegd dat er niet meer dan circa 3050 wagens
met gevaarlijke stoffen per jaar over de Twentekanaallijn
vervoerd mogen worden (randvoorwaarde). Of dergelijk
vervoer daadwerkelijk plaatsvindt, hangt af van economische
ontwikkelingen; het "moet" dus niet.

K570

Inspreker stelt dat door de realisatie van een
voorziening op het goederenemplacement
bij Deventer een extra goederenspoor
overbodig is.

Voor het "kopmaken" van treinen zijn op het
goederenemplacement in Deventer aanpassingen nodig aan
de sporen op het emplacement. Om op dat emplacement te
kunnen komen, en weer te vertrekken naar Zutphen of naar
Hengelo, zullen alle goederentreinen over het baanvak tussen
Snippeling en Deventer moeten rijden, zowel heen als terug.
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Tezamen met alle reizigerstreinen, vergt dat de aanleg van
een derde spoor op dit gedeelte.

K571

Inspreker stelt dat het MER de omwonenden
wil doen geloven dat alle risico's afgedekt
zijn en de overlast beperkt is en d.m.v.
mitigerende maatregelen alle hinder onder
geluids-, trillingen en gezondheidsplafonds
blijven. De realiteit is dat er meer
geluidoverlast en risico's op inspreker
afkomen.

De mitigerende maatregelen worden getroffen om te zorgen
dat de hinder beneden de wettelijke normen blijft. Het is juist
dat een toename van overlast en risico's mogelijk is, maar
zolang deze toename binnen de wettelijke normen blijft,
wordt deze maatschappelijk aanvaardbaar geacht.

K572

Inspreker stelt dat door met getallen te
goochelen alles geruisloos wordt, onder de
norm valt, maar dat mensen ziek worden van
geluid, fijnstof en roet. Inspreker stelt dat de
inwoners van Bathmen in gezondheid en het
bestaan van Bathmen worden aangetast.
Inspreker stelt dat dit geen objectief rapport
is en verzoekt om een nieuw MER dat wel
recht doet aan mens en milieu.

Wij betreuren het dat u meent dat in het MER met getallen is
"gegoocheld". Dat is vanzelfsprekend niet het geval.
De verschillende aspecten die in het MER beschouwd zijn,
worden getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke
normen en grenswaarden. Dit zijn normen en grenswaarden
die juist zijn opgesteld ter bescherming van het leefmilieu.
Voor veel aspecten volgt uit de geldende wettelijke eisen dat
hierbij moet worden getoetst aan de hand van gemiddelde
waarden. Het aanpassen van de wettelijke eisen vergt
besluitvorming door de wetgever, zijnde het Parlement (de
Tweede en Eerste Kamer). Daarnaast is in het effectrapport
gezondheid aan de hand van de GES-methodiek onderzocht
wat het effect op de gezondheid is van niveaus van geluid,
luchtkwaliteit en externe veiligheid onder de geldende
normen.

K573

Inspreker stelt dat bij de afweging voor de
Twentekanaallijn onvoldoende recht wordt
gedaan aan het feit dat er slechts rekening
hoeft te worden gehouden met 1
goederenpad. Opmerkingen die ingaan op de
'grotere overlast bij 2 goederenpaden t.o.v.
de andere drie varianten' zijn in dat kader
irrelevant.

De beslissing om het goederenvervoer door Oost-Nederland
geschikt te maken voor 1 goederenpad is pas in het begin van
2013 gemaakt toen het MER al grotendeels gereed was.
Opmerking die specifiek betrekking hebben op een
vergelijking van de varianten met 2 goederenpaden zijn
daardoor nu minder relevant, hier zal ook rekening mee
worden gehouden bij de afweging en besluitvorming.

K574

Inspreker stelt dat de lagere (en wellicht nog
steeds te hoge) prognoses de mogelijkheid
bieden om de variant Twentekanaallijn
soberder uit te voeren, met minder extra
kilometers dubbelspoor t.o.v. huidige
situatie.

In het MER is al rekening gehouden met de lagere prognoses.
Het spoorontwerp is daarop afgestemd en dus soberder.

K575

Inspreker benoemt dat de rijksoverheid stelt
dat vervoerders een autonome keuze
kunnen maken uit verschillende
transportmodaliteiten. In dat kader vindt
inspreker het optreden van de overheid niet
neutraal, omdat de overheid middels de
plannen een nog niet bestaande
vervoersmogelijkheid proactief faciliteert die

Bedrijven en verladers kiezen voor die transportmodaliteit
die voor hen het meest economisch is. Soms is dat de
vrachtauto, soms het schip, soms de trein. Onderzoek door
onafhankelijke bureaus geeft een prognose voor de verdeling
van de verschillende goederensoorten over de verschillende
modaliteiten. Het laatste onderzoek is uitgevoerd door TNO
in 2012, en in juli 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer.
(Langetermijnperspectief voor het goederenvervoer per
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met name de spoorvervoerders begunstigt.

spoor). Het beleid van de rijksoverheid is er op gericht om
voor alle modaliteiten voldoende capaciteit te creëren. Als
het dan de verwachting is dat het spoorvervoer fors zal
groeien, dan neemt de overheid daarvoor passende
maatregelen.
Dat is niet een begunstiging van de
spoorgoederenvervoerders. Want de vervoerders zullen met
de bedrijven en verladers een vervoerprijs moeten
overeenkomen, en altijd moeten concurreren met andere
spoorvervoerders en met andere modaliteiten.

K576

Inspreker stelt dat het rapport ondeugdelijk
is, omdat er gegoocheld is met cijfers,
gebruik is gemaakt van niet-onderbouwde
aannames en de mens een ondergeschikte
factor is. Inspreker adviseert om geen
beslissing te gaan nemen op basis van dit
rapport.

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat er gegoocheld is
met cijfers en gebruik is gemaakt van niet onderbouwde
e
aannames. Uw stelling dat het MER 1 fase ondeugdelijk is
wordt dan ook niet gedeeld.

K577

De Commissie Advies MER vraagt om
een onderbouwing van nut en noodzaak om
het goederenvervoer per spoor via de
Betuweroute - route Elst-Oldenzaal-grens te
intensiveren in plaats van via andere
modaliteiten (zoals binnenvaart en weg) of
andere routes. Inspreker ziet niets terug van
de onderbouwing van nut en noodzaak.

In opdracht van het ministerie van IenM zijn onderzoeken
uitgevoerd naar de nut en noodzaak van herroutering van het
goederenvervoer, en naar de mogelijkheden van binnenvaart
en van andere routes. Deze onderzoeken zijn op 12 juli 2012
e
aangeboden aan de Tweede Kamer. In het MER 1 fase
rapport worden de uitkomsten van deze onderzoeken
beschreven.

K578

De Commissie Advies MER vraagt om
een onderbouwing van de prognoses die
vergroting van de capaciteit nodig maken.
Inspreker ziet niets terug van deze
onderbouwing.

In opdracht van het ministerie van IenM is onderzoek
uitgevoerd naar het langetermijnperspectief voor het
goederenvervoer per spoor, door TNO. Naar aanleiding van
dit onderzoek zijn de prognoses voor het goederenvervoer
door Oost-Nederland bijgesteld. Dit onderzoek is op 12 juli
2012 aangeboden aan de Tweede Kamer.

K579

Inspreker stelt dat de vertraging van de groei
doorwerkt op de treinaantallen die in het
project tussen Elst en Oldenzaal-grens
worden verwacht in 2030. Inspreker ziet
daardoor geen reden om extra sporen aan te
leggen in Salland.

Zie kernpunten 5, 21, 125.

K580

Inspreker stelt dat er geen noodzaak is om
extra infrastructuur te bouwen,

Zie kernpunten 5, 21, 125.

K581

Inspreker vindt het MER rapport van een
zeer laag niveau.

Wij nemen kennis van deze opvatting.

K582

Inspreker vindt dat de methodiek die
gebruikt wordt bij de vraagstelling van de
voorkeursvariant riekt naar onethisch
handelen.

De voor het MER gehanteerde methodieken voldoen aan de
daarvoor geldende wettelijke eisen. Niet in te zien valt waar
sprake zou kunnen zijn van "onethisch handelen".

K583

Inspreker stelt dat gehanteerde gemiddelden
in het MER geen enkele garantie geven dat

Van het bezwaar van inspreker tegen de vrijheid om 's nachts
met goederentreinen te rijden wordt kennis genomen. Die
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er niet juist 's nachts veel gereden gaat
worden en maakt bezwaar tegen de vrijheid
van vervoerders om 's nachts te rijden.
Ondanks dat het maximum aan
geluidsbelasting in de nacht ertoe leidt dat er
's nachts minder goederentreinen mogen
rijden dan overdag, bepalen vervoerders zelf
wanneer de treinen zullen rijden en daarbij
ontbreekt de prikkel voor vervoerders om
niet 's nachts te rijden. In de praktijk zal
daarom het nachtelijk quotum geheel
worden vol gemaakt, mede doordat er dan
geen rekening hoeft te worden gehouden
met reizigerstreinen.

vrijheid is voor alle vervoerssoorten (spoor, weg,
binnenvaart) opgenomen in de Nederlandse en Europese
regelgeving, om te komen tot een economisch optimale
vervoersproductie. Die vrijheid van vervoerstijdstip wordt
slechts beperkt als er wettelijke normen overschreden
worden, zoals bijvoorbeeld de Geluid Productie Plafonds. Als
goederenvervoerders ervoor zouden kiezen om voornamelijk
's nachts te rijden (wat overigens niet het geval is) kunnen er
binnen de GPP's minder treinen rijden dan wanneer zij ook
overdag en 's avonds rijden.
Er is overigens geen sprake van een "nachtelijk quotum" voor
geluid door goederenvervoer. De wet Geluidhinder geeft
slechts wettelijke grenzen op jaarbasis.

K584

Inspreker stelt dat uit de studie naar het
lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer blijkt dat de nieuwe
prognoses gemiddeld circa 20% lager zijn
dan de prognose uit 2008. Inspreker vraagt
waarom dan een extra spoorboog nodig is.

Zie kernpunt 5, 21, 125.

K585

Inspreker stelt dat de uitrol van ERTMS meer
treinen op bestaand spoor mogelijk maakt.
Inspreker vraagt waarom dan een extra
spoorboog nodig is.

De staatssecretaris van IenM heeft het voornemen
uitgesproken om in Nederland het nieuwe Europese
beveiligingssysteem ERTMS in te willen voeren. Thans loopt
er nader onderzoek naar deze invoering, naar de kosten, en
de baten zoals de effecten op veiligheid en op capaciteit.
Naar verwachting is de capaciteitswinst van ERTMS beperkt.
ERTMS verandert immers niets aan de snelheidsverschillen
tussen reizigerstreinen onderling en tussen reizigerstreinen
en goederentreinen. De goederenroute door Oost-Nederland
is nodig omdat deze ruimte vrijmaakt in de Randstad voor de
groei van het reizigersvervoer, en tevens voldoende
capaciteit oplevert voor de verwachte groei van het
goederenvervoer. Een nieuwe spoorboog bij Bathmen is één
van de tracévarianten tussen Zutphen en Hengelo die is
onderzocht.

K586

Langs vrijwel de gehele Twentekanaallijn
worden in de referentiesituatie de GPP's
overschreden. Dit komt omdat in de
referentiesituatie wordt uitgegaan van
dagelijks gebruik door enkele goederentrein,
terwijl de GPP's zijn vastgesteld op basis van
vrijwel uitsluitend korte reizigerstreinen (het
treinverkeer over de jaren 2006, 2007 en
2008). Dit geldt overigens ook bij de
varianten Kopmaken te Deventer, Ten
westen van Bathmen en Ten oosten van
Bathmen. Inspreker vraagt wat hier precies

Er is slechts één referentiesituatie, dit is de situatie die rond
2030 ontstaat indien de goederenroute Elst - Oldenzaal/grens
niet geschikt gemaakt wordt voor extra goederentreinen. Bij
zowel deze referentiesituatie (dus zonder PHS-GON), als met
de varianten Kopmaken Deventer, Ten Westen van Bathmen
en Ten Oosten van Bathmen zullen er overschrijdingen zijn
van de GPP's langs de Twentekanaallijn. Dat komt omdat er in
alle toekomstsituaties is aangenomen dat er incidenteel een
enkele goederentrein zal rijden over de Twentekanaallijn.
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bedoeld wordt? Wordt ook bij de andere
varianten de norm overschreden in de
referentie situatie?
K587

Inspreker stelt dat als Bathmen nieuw spoor
krijgt, Bathmen dan ter compensatie recht
heeft op geluidsmaatregelen (ongeacht of de
maatregelen doelmatig zijn of niet).

Recht is in de Wet geregeld. In de Wet is bepaald dat
geluidmaatregelen op doelmatigheid moeten worden
getoetst.

K588

Inspreker stelt dat het MER zichzelf
tegenspreekt. In de referentiesituatie blijven
de goederentreinen zo veel mogelijk gebruik
maken van de huidige route via Weesp Amersfoort - Deventer - Twentelijn - Hengelo
- Oldenzaal-grens, zowel vanuit Rotterdam
als vanuit Amsterdam. In deze situatie is er
rond 2030 niet voldoende capaciteit voor
alle verwachte goederentreinen. Daardoor
vindt inspreker het rapport onbetrouwbaar.

Zonder de maatregelen die in het MER worden voorgesteld
(referentiesituatie), gaat het goederenverkeer van/naar
Noord-/Oost-Duitsland bij voorkeur via de huidige (kortste)
route via Emmerich naar Osnabrück. De route via Emmerich
zal in de toekomst zo druk worden dat goederentreinen
van/naar Osnabrück (en verder) een andere route moeten
kiezen. Dan is de route via Weesp de kortste route. In het
hoogste vervoersscenario van 2030 kunnen niet alle
goederentreinen uit de prognose gefaciliteerd worden,
omdat de capaciteit op die route niet meer voldoende is.

K589

Inspreker stelt dat het MER zichzelf
tegenspreekt. In de referentiesituatie blijven
de goederentreinen zo veel mogelijk gebruik
maken van de huidige route via Weesp Amersfoort - Deventer - Twentelijn - Hengelo
- Oldenzaal-grens, zowel vanuit Rotterdam
als vanuit Amsterdam. In deze situatie is er
rond 2030 niet voldoende capaciteit voor
alle verwachte goederentreinen. Inspreker
vraagt waarop de noodzaak van nieuw spoor
wordt gebaseerd.

De referentiesituatie in het MER beschrijft de situatie dat de
verwachte autonome groei van het goederenvervoer wel
plaatsvindt, maar er in Oost-Nederland niet wordt
geïnvesteerd. Het is logisch dat dan niet alle goederenvervoer
kan worden gefaciliteerd. Zolang er in het westen nog
capaciteit is, en de 10-minuten diensten voor reizigerstreinen
niet volledig zijn ingevoerd, zullen de goederentreinen de
bestaande route via Weesp maximaal benutten. Want een
andere route, via Elst - Zutphen - Hengelo, is dan niet
beschikbaar. Maar het programma PHS is juist bedoeld om in
de brede Randstad op verschillende corridors 10-minuten
diensten in te kunnen voeren voor reizigerstreinen. De
ruimte voor goederentreinen op de route via Weesp zal
daardoor beperkt zijn. Daarom heeft het de voorkeur om de
route Elst - Oldenzaal geschikt te maken voor meer
goederenvervoer.

K590

Inspreker verwacht dat Bathmen wordt
ingesloten door drie grote infrastructurele
bouwwerken. Inspreker vraagt of zijn
verwachting juist is. Inspreker stelt dat
Bathmen nu aan de zuidkant de snelweg A1
heeft en aan de noordkant de bestaande
spoorlijn. Inspreker stelt dat een nieuwe
spoorboog erbij een sterk gevoel van
opsluiting geeft.

Bij keuze van een van de Bathmenvarianten is het inderdaad
het gevolg dat er aan drie zijden van Bathmen grote
infrastructuur aanwezig is. De functionele verbindingen
worden hersteld.

K591

Inspreker vraagt hoe het kan dat de
verdiepte kruising van het spoor naar Almelo
weinig visuele gevolgen heeft, aangezien het
gaat om een extra spoorboog die plaatselijk
onder een bestaande spoorlijn duikt.

Het kruisende gedeelte van de extra spoorboog met de
bestaande spoorlijn ligt verdiept, met weinig visuele
gevolgen. Daar waar de spoorlijn met de bijbehorende
bovenleiding boven het maaiveld komt ligt deze dichtbij de
bestaande spoorlijn. De visuele gevolgen zijn daardoor
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relatief beperkt.

K592

Inspreker stelt dat menselijke en
economische effecten (voor Bathmen) niet
zijn opgenomen in het MER.

Het MER onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen en
eisen uit de notitie Reikwijdte en Detailniveau.
De (menselijke) effecten die samenhangen met leefbaarheid
(geluid, trillingen, landschap, ecologie en economie) zijn in
e
het MER 1 fase omschreven of in kaart gebracht.

K593

Inspreker stelt dat in het MER de
leefbaarheid in Bathmen niet interessant is.

Wij delen deze mening niet. Leefbaarheid is een begrip waar
vele zaken onder kunnen vallen. In het MER zijn de effecten
beschreven voor alle aspecten die samenhangen met
leefbaarheid. Het MER-onderzoek is uitgevoerd conform de
richtlijnen en eisen uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
van juli 2012

K594

Inspreker constateert dat er in het MER
vanuit wordt gegaan dat voor een zeer groot
deel van het spoorgoederenvervoer (80%)
'stiller materieel' ('treinen die iets minder
dan heel veel lawaai maken') wordt ingezet.
Deze onzekere aannames bieden geen
garanties, vervanging van huidig materieel
zal vele jaren vergen en moet bovendien
door vervoerders zelf worden bekostigd.
Daarom is het aannemelijk dat nog jaren
gebruik zal worden gemaakt van 'OostEuropees' materieel.

Er is inderdaad geen garantie dat rond 2030 80% van de
goederenwagons stiller zijn dan het huidige materieel. Maar
er is WEL een garantie dat de bewoners langs het spoor er
geen nadeel van zullen hebben als er minder dan 80% stillere
wagons gebruikt worden. Het wettelijk vastgelegde
geluidproductieplafond blijft namelijk onveranderd, dus de
bewoner zal niet meer geluid horen. Ingeval er minder dan 80
% stillere goederenwagons worden ingezet zullen de
vervoerders minder treinen kunnen rijden binnen de
wettelijk vastgelegde geluidruimte. Dat is meteen een goede
prikkel voor vervoerders om wél hard te werken aan de inzet
van stillere wagons.

K595

Inspreker stelt dat vervoerders gebruik
kunnen maken van 'bonussen' (korting op
vervoerskosten) bij het gebruik van 'stiller
materieel' op het Nederlandse spoornet,
welke uiteraard ten laste komen van de
overheid. Inspreker maakt daar bezwaar
tegen omdat de Nederlandse
belastingbetaler op die manier de rekening
krijgt voor invoering van stillere treinstellen
ten bate van (buitenlandse) vervoerders.

Door stillere treinstellen zijn er in het algemeen minder
geluidwerende maatregelen nodig. Ook op plaatsen waar
geen maatregelen worden geplaatst, is er minder geluid. De
Nederlandse belastingbetaler heeft dus voordeel van het
gebruik van stiller materieel.

K596

Inspreker stelt dat het aanleggen van een
goederenlijn door de Achterhoek (Variant E
uit de actualisatiestudie van de Noordtak
Betuweroute uit 2012) de enige duurzame
oplossing kan zijn, omdat dan het
spoorgoederenvervoer op de meeste veilige,
efficiënte en minst het leefmilieu belastende
wijze kan worden afgewikkeld.

Alternatieven in de vorm van aanleg van een nieuwe spoorlijn
zijn inderdaad mogelijk maar zeer ingrijpend en kostbaar.
Voor het aantal goederentreinen waar het in PHS in OostNederland om gaat is een nieuwe spoorlijn niet nodig omdat
de extra treinen op het bestaande spoorwegennet
afgewikkeld kunnen worden, mits adequate
omgevingsmaatregelen worden getroffen. De PHSVoorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010 gaat
daarom uit van Goederenroutering in Oost-Nederland via
bestaand spoor.

K597

Inspreker pleit voor een goederenlijn door
de Achterhoek maar stelt dat ook dit pas een
rendabele investering kan zijn wanneer is

Alternatieven in de vorm van aanleg van een nieuwe spoorlijn
zijn inderdaad mogelijk maar zeer ingrijpend en kostbaar.
Voor het aantal goederentreinen waar het in PHS in Oost-
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aangetoond dat a) niet al het vervoer via de
Betuweroute kan worden afgewikkeld, b) er
nog steeds een traject via Oldenzaal
noodzakelijk is in verband met Duitse eisen,
c) prognoses voor de lange termijn realistisch
zijn en rekening houden met externe
factoren en buitenlandse
transportontwikkelingen en
concurrentieverhoudingen.

Nederland om gaat is een nieuwe spoorlijn niet nodig omdat
de extra treinen op het bestaande spoorwegennet
afgewikkeld kunnen worden, mits adequate
omgevingsmaatregelen worden getroffen. De PHSVoorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010 gaat
daarom uit van Goederenroutering in Oost-Nederland via
bestaand spoor.

K598

Inspreker stelt dat er, zolang een duurzame
en rendabele variant nog niet gerealiseerd is,
tijdelijk moet worden gekozen voor een
'noodverband' of 'fall back scenario' in de
vorm van de kortste route die al voor het
spoorgoederenvervoer van gevaarlijke
stoffen gekozen is, die het minste beslag op
het landschap legt en de minste
noodzakelijke aanpassingen vergt.

Alle in het MER onderzochte varianten zijn "duurzaam en
rendabel", een tijdelijke terugvaloptie is dus niet nodig.

K599

Inspreker geeft aan dat er met betrekking tot
bereikbaarheid nauwelijks verschillen
zichtbaar zijn tussen de varianten. Dit is een
gevolg van het feit dat het effect van een
variant in beeld gebracht wordt voor het
totale gebied van de passage tussen Zutphen
en Hengelo. Inspreker snapt niet waarom de
'Twentelijn beter scoort dan de Twentelijn'
en ziet voorgaande als bewijs dat het MER
rapport niet spoort.

In de Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013 wordt
gepubliceerd, wordt meer in detail informatie gegeven over
de onderzoeksresultaten op het gebied van bereikbaarheid/
oversteekbaarheid.

K600

Inspreker stelt dat agrariërs nauwelijks
vergunningen krijgen om hun bedrijf uit te
breiden, omdat Bathmen in waardevol
landschap ligt. Inspreker vraagt waarom met
de realisatie van spoorbogen wel zomaar
bouwwerken geplaatst mogen worden.

Voor de realisatie van een nieuwe spoorlijn waaronder de
betreffende bogen moet een uitgebreide en lange procedure
worden doorlopen. Ook voor de benodigde bouwwerken zal
vervolgens moeten worden voldaan aan wettelijke eisen niet
anders dan bij een agrarisch bedrijf.

K601

Inspreker vindt dat in het MER veel

In de opzet en uitwerking van de rapportage is gestreefd om

In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn,
naar aanleiding van de in oktober 2010 aangenomen moties
van de Tweede Kamer, onderzoeken uitgevoerd naar het
beter benutten van de Betuweroute en het Lange termijn
perspectief spoorgoederenvervoer. De onderzoeksrapporten
zijn op 12 juli 2012 door de Minister van IenM naar de
Tweede Kamer gestuurd en in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/progra
mma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_oost_ned
erland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloos-reizen/routesvoor-goederentreinen

e
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aannames staan en veel woorden als
'beperkt', 'mitigeren' en 'binnen de norm' is
gebruikt. Inspreker stelt dat het MER
beschrijft dat alles veilig en rustig is, maar
inspreker stelt dat het tegendeel waar is.
Inspreker vraagt minister om respect te
hebben voor de mens. Inspreker gebied dat
er geen extra spoor bijkomt als het niet
aantoonbaar nodig is.

een zo reëel mogelijk beeld te geven van de effecten en dit zo
duidelijk mogelijk te omschrijven. Ook negatieve effecten zijn
beschreven.

K602

Inspreker geeft aan dat de invloed van de
overheid op wat waar rijdt kennelijk beperkt
is als gevolg van het niet dwingend kunnen
voorschrijven van een andere route en een
Europees besluit waaruit blijkt dat routering
niet dwingend kan worden opgelegd. Dit
terwijl Duitsland zegt: goederentreinen voor
Noord Duitsland mogen niet via Arnhem
rijden.

De routekeuze op het spoor staat de vervoerder vrij. Wel
zullen zij indien mogelijk voor de kortste route kiezen.
Duitsland kan evenmin route dwang opleggen, en zegt dus
niet "goederentreinen voor Noord-Duitsland mogen niet via
Emmerich rijden".
Duitsland heeft wel een voorkeur voor de route door OostNederland. Daarvoor zijn 3 redenen aan te voeren:
1. Voor treinen naar Noord-Duitsland, Scandinavië en
bestemmingen in Oost-Europa is de route via
Oldenzaal/grens de kortste en dus de efficiëntste route.
2. In Duitsland is de capaciteit voor goederentreinen op het
traject Emmerich - Oberhausen niet onbeperkt. Daardoor
rijden er in de toekomst bijvoorbeeld treinen via Venlo,
waarvan de logische (kortste) route via Emmerich zou zijn.
3. In het dichtbevolkte Ruhrgebied is op de aanwezige
spoorlijnen onvoldoende capaciteit om veel extra
goederentreinen te verwerken tussen Oberhausen (spoorlijn
vanuit Nederland) en Hamm (spoorlijn naar het
noordoosten).

K603

Inspreker stelt voor om Duitsland op zijn
verantwoordelijkheid te wijzen zodat Oost
Nederland niet wordt volgebouwd met logge
infrastructuur die er over 200 jaar nog ligt.

Aangenomen wordt dat inspreker hier de realisatie van het
derde spoor Emmerich-Oberhausen bedoelt aan de Duitse
zijde van de Betuweroute.

Het is aan de staatssecretaris om alle aspecten tegen elkaar
af te wegen in de besluitvorming omtrent een
voorkeursalternatief.
In de voorbereidingsfase van de PHS Voorkeursbeslissing van
het Kabinet (juni 2010) zijn nut en noodzaak van het
programma diepgaand onderzocht. In de huidige MER fase
staan nut en noodzaak derhalve niet ter discussie.

In dat geval berust de stelling van inspreker op een
misverstand.
Het PHS-voornemen om het spoortraject Elst –
Oldenzaal/grens geschikt te maken voor meer
goederentreinen is niet ingegeven door een mogelijk
capaciteitstekort op de Duitse Betuweroute (want dat wordt
niet verwacht), maar omdat de spoorroute via
Oldenzaal/grens de kortste route is voor vervoer met
herkomst of bestemming in Scandinavië, Noord- en OostDuitsland, Polen en Tsjechië.
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Op 26 juli is overigens de financieringsovereenkomst voor het
derde spoor tussen de Bondsregering en Noordrijn Westfalen
getekend. Met de ondertekening van de
financieringsovereenkomst door de verantwoordelijke
bewindspersonen van de Bondsregering en van Noordrijn
Westfalen is het budget voor de aanleg van het derde spoor
tussen Zevenaar grens en Oberhausen zeker gesteld.
Het voorbereidingsproces moet nog afgerond worden door
de lopende inspraakprocedures in de gemeentes langs het
spoortraject tussen Emmerich en Oberhausen. Het Duitse
ministerie verwacht deze tweede mijlpaal in 2014 te
bereiken. Dan krijgt de projectorganisatie van Deutsche Bahn
formeel het “Baurecht” en begint de realisatiefase. Na de
aanbesteding en contractering kan de bouw daadwerkelijk in
2016 beginnen. De bouw beslaat een periode van circa 6 jaar;
oplevering van het derde spoor is nu voorzien rond 2022.

K604

In de nieuwe prognoses is er door de lagere
verkeershoeveelheden voor de periode tot
2030 meer ruimte voor goederenverkeer
over de route van Rotterdam via Weesp naar
Deventer. Inspreker vraagt of verklaard kan
worden waarom dit niet tot uitdrukking
komt in het staatje voor vervoersprognoses.

Het goederenvervoer van Rotterdam via Weesp naar
e
Deventer valt buiten het studiegebied van het MER 1 fase en
is om die reden niet opgenomen in de tabel met de
vervoersprognoses. In de ProRail-rapportage Verwerking
herijkte goederenprognose PHS is de vervoersprognose voor
alle routes inzichtelijk gemaakt:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/03/28/prorail-verwerkingherijkte-goederenprognoses-phs.html.

K605

In de nieuwe prognoses is er door de lagere
verkeershoeveelheden voor de periode tot
2030 meer ruimte voor goederenverkeer
over de route van Rotterdam via Weesp naar
Deventer. Inspreker vraagt of verklaard kan
worden waarom dit niet tot uitdrukking
komt in het staatje voor vervoersprognoses.

Het goederenvervoer van Rotterdam via Weesp naar
e
Deventer valt buiten het studiegebied van het MER 1 fase en
is om die reden niet opgenomen in de tabel met de
vervoersprognoses. In de ProRail-rapportage Verwerking
herijkte goederenprognose PHS is de vervoersprognose voor
alle routes inzichtelijk gemaakt:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/03/28/prorail-verwerkingherijkte-goederenprognoses-phs.html.

K606

Inspreker bekritiseert de methode voor het
berekenen van geluid. Ga vooral door met
middelen, neem de tijdspanne nog groter,
rek het studiegebied goed op. Resultaat zal
zijn dat het overal muisstil is.

Alle berekeningen en afwegingen zijn gemaakt volgens de
geldende wettelijke normen en voorschriften. De wijze
waarop in Nederland het geluid wordt berekend en
beoordeeld is internationaal aanvaard en overeenkomstig de
EU-richtlijnen.

K607

Inspreker stelt dat met al de berekeningen in
het MER het duidelijk wordt gemaakt dat de
mens er niet toe doet en het enige doel
hiervan het bouwen van extra spoor is.

Wij delen deze mening niet. In de inleiding van het MER
wordt het (brede) doel van het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer nader uitgelegd. In de besluitvorming over de
variantkeuze telt juist uw zienswijze op het MER mee.

K608

Inspreker stelt dat geen beslissing kan
worden genomen zolang de noodzaak niet is
aangetoond.

De noodzaak voor de goederenroute door Oost-Nederland is
aangetoond in de verkenningsfase van PHS. De beslissing om
deze route te realiseren is bij de voorkeursbeslissing PHS in
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2010 reeds genomen. In het MER 1 fase worden de effecten
van de vier tracévarianten tussen Zutphen en Hengelo
aangegeven. Op basis daarvan kan de staatssecretaris in
december 2013 bepalen welke variant de voorkeur heeft.
K609

Inspreker stelt dat het wachtspoor nergens
in de plannen voorkomt, terwijl deze in
werkelijkheid wel is vereist. Inspreker vraagt
hiervoor een verklaring.

Er zijn een aantal locaties waar goederentreinen kunnen
wachten in het geval van verstoringen.

K610

Inspreker stelt vast dat, met het oog op de
toekomst, het rijden van 'stillere treinen'
(c.q. iets minder lawaaiige treinen) in het
MER wordt beschouwd als 'oplossing' voor
het probleem dat ontstaat als er meer
treinen gaan rijden dan toegestaan binnen
de wettelijke geluidsnormen. Inspreker
maakt daar bezwaar tegen omdat er dan nog
meer treinen kunnen rijden binnen het
geluidsplafond en er daardoor, ondanks de
stillere treinen, nog steeds evenveel
geluidsoverlast is (tot aan het 'plafond').

In het huidige akoestisch onderzoek is, voor de
goederentreinen, uitgegaan van 80 % "stille" en 20 % gewone
treinen. Er kunnen een beperkt aantal treinen meer gaan
rijden, zonder dat het geluidplafond (GPP) wordt
overschreden. Hierbij moet wel worden bedacht dat de GPPwaarden nu al gelden en de prognose voor het aantal treinen
voor het jaar 2030 is. Elk jaar moet worden gerapporteerd
wat de geluidniveaus op deze GPP punten zijn. Als
onvoldoende inzet van stil materieel dreigt te resulteren in
overschrijding van het geluidproductieplafond zijn
maatregelen nodig. De overschrijding kan worden
voorkomen door geluidbeperkende maatregelen of
beperking van het aantal treinen. Dit laatste punt is een
goede prikkel voor vervoerders om hard te werken aan de
inzet van meer stil materieel.

K611

Inspreker stelt dat de referentiesituatie voor
de TKL niet klopt. GPP's zijn vastgesteld op
basis van vrijwel uitsluitend korte
reizigerstreinen: het treinverkeer over de
jaren 2006, 2007 en 2008, 24/7.
In de referentiesituatie wordt uitgegaan van
dagelijks gebruik door enkele
goederentreinen, terwijl de basisnet spoor er
vanuit gaat dat langs de Twentekanaallijn
straks de gevaarlijke stoffen vervoerd gaan
worden.

De geluidproductieplafonds zijn inderdaad afgeleid op basis
van jaren waarin nog geen goederentreinen rijden op de
Twentekanaallijn. Basisnet spoor geeft de risicoplafonds aan
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en
bepaalt niet hoeveel treinen daadwerkelijk zullen gaan rijden
binnen dit vastgestelde risicoplafond.
De referentiesituatie is echter niet gebaseerd op
geluidsproductieplafonds of Basisnet spoor, maar is
opgesteld voor de te verwachten situatie in het jaar 2030
zonder aanpassingen aan het spoor tussen Zutphen en
Hengelo, waarbij goederentreinen incidenteel gebruik zullen
maken van de Twentekanaallijn.

K612

Inspreker bekritiseert de samenvattende
tabel en betitelt de tabel als 1 flets en
afgevlakt tabelletje. Inspreker vraagt of de
staatssecretaris op basis van deze tabel de
variantkeuze maakt. Inspreker stelt dat in de
bijlage van de MER resultaten zijn
weggemoffeld en in het hoofdrapport lijkt of
alles meevalt) zoals archeologie en

In de samenvattende tabel van pagina 170 in het
hoofdrapport zijn alle scores opgenomen zoals weergegeven
in de hoofdstukken die de varianten behandelen, dit zijn
uiteenlopende scores. Deze tabel is slechts één van de
elementen uit het gehele MER die een rol spelen bij de
uiteindelijke besluitvorming omtrent een voorkeursvariant.

De eerste locatie ligt direct ten noorden van station Zutphen
(in alle varianten). De tweede bevindt zich op Deventer GE
(Goederenemplacement, eveneens in alle varianten). En de
derde ligt op de bogen bij Bathmen (alleen in de
bijbehorende varianten).
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landschappelijke effecten'.
K613

Inspreker stelt dat de vergelijking tussen de
varianten m.b.t. het aantal
geluidgehinderden helemaal mank gaat. Bij
de berekeningen (NB: geen metingen) wordt
gekeken wat in elk van de varianten de
totale geluidshinder van alle treinen in het
gehele gebied is. Zo wordt voor de variant
Twentekanaallijn de geluidsoverlast van
treinen die nu al over de Twentelijn rijden
meegeteld, terwijl er bij de Twentelijn de
vrijwel 0 treinen die over de
Twentekanaallijn rijden worden
meegewogen. Op die manier wordt er in het
MER onterecht gesteld dat er weinig
verschillen zijn tussen de varianten m.b.t.
het aantal geluidgehinderden, terwijl in
werkelijkheid blijkt dat er bij de
Twentekanaallijn sprake is van maximaal 440
geluidgehinderden en bij de Twentelijn ruim
9000.

Indien er gekozen wordt voor de variant over de
Twentekanaallijn, zullen er ook geluidgehinderde personen
zijn aan de Twentelijn en de IJssellijn. Dit heeft te maken met
de reizigerstreinen en eventuele overige goederentreinen die
over dit traject zullen (blijven) rijden. Als gekozen wordt voor
een variant via de Twentelijn en de IJssellijn, dan zullen er om
dezelfde reden ook geluidgehinderden zijn op de
Twentekanaallijn. Voor een afweging welke variant gekozen
moet worden, is daarom een afweging nodig van het hele
onderzoeksgebied en moeten de aantallen
geluidgehinderden in de eindsituatie in beeld worden
gebracht in het hele gebied. Als gekozen wordt om alleen de
geluidgehinderden te beschouwen die langs de lijn wonen
van de gekozen variant, is een vergelijking tussen de
varianten niet goed mogelijk.

K614

Inspreker stelt dat het MER vele fouten en
omissies bevat. Inspreker vraagt waarom het
MER serieus genomen moet worden.
Inspreker stelt dat plaatjes niet kloppen, zo
staat een hele wijk niet op overzichtskaarten.

Het rapport is met grote zorgvuldigheid opgesteld waarbij
gebruik is gemaakt van de meest recente inzichten en
uitgangsgegevens. Desondanks is het mogelijk dat niet
iedereen zich compleet kan vinden in het opgestelhet MER en
daarom is een ieder ook in de gelegenheid is gesteld om een
reactie hierop te geven.

K615

Inspreker stelt dat bij het hanteren van
wettelijke normen er alsnog sprake kan zijn
van een forse toename van geluidsoverlast.
Er wordt uitgegaan van gemiddelden over
een langere periode en de plafonds voor
deze gemiddelden zijn dusdanig hoog dat
vrijwel overal de geplande extra
goederentreinen kunnen rijden zonder extra
maatregelen. Inspreker is van mening dat dit
aspect in de voorlichting 'systematisch onder
het tapijt wordt geschoven' en maakt
bezwaar tegen een forse groei van de
geluidsoverlast, ondanks dat er binnen de
wettelijke normen wordt gebleven.

Het akoestisch onderzoek is gedaan volgens de wettelijke
normen en voorschriften. Deze zijn gebaseerd op gemiddelde
geluidniveaus. Uitgangspunt kan alleen maar zijn dat aan de
wettelijke normen wordt voldaan. Geluidhinder is een
subjectief begrip. Het kan zo zijn overlast wordt
ondervonden, terwijl voldaan wordt aan de wettelijk
toegelaten niveaus.

K616

Inspreker constateert dat in de berekeningen
met betrekking tot geluidsoverlast wordt
aangenomen dat de wind evenredig uit alle
richtingen waait. Omdat de wind in realiteit
vaker uit bepaalde richtingen waait dan uit
andere, zijn de gepresenteerde getallen

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Bijlage IV van het
"Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". Volgens dit
voorschrift wordt gerekend met de gemiddelde meteo
omstandigheden in Nederland. De berekende geluidniveaus
zijn dan ook de gemiddelde niveaus over een langere
periode. Vanwege de wind, maar ook vanwege andere
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gebaseerd op (deels onjuiste of irreële)
aannames.

meteo-invloeden, zullen de geluidniveaus per dag verschillen.
Hierbij zal het geluidniveau de ene keer wat hoger en de
andere keer wat lager kunnen zijn

K617

Inspreker stelt dat het plan onrust zaait.
Vorig jaar is gezegd de bevolking niet
onnodig lang in onzekerheid te laten zitten,
e
terwijl de 2 fase vanwege geldgebrek
mogelijk wordt uitgesteld.

Mede ter beperking van de periode van onzekerheid streven
wij ernaar om het benodigde m.e.r.-onderzoek zo snel als
mogelijk af te ronden, zodat besluitvorming kan plaatsvinden.

K618

Inspreker constateert dat de conclusie dat
'nergens sprake zal zijn van materiële schade
als gevolg van trillingen' voorbarig is, omdat
berekeningen ten aanzien van
trillingsmaatregelen niet worden gedaan
vanwege het ontbreken van wettelijk
vastgestelde richtlijnen. Bovendien is langs
de Twentelijn reeds trillingsschade
opgetreden (Tapuitstraat te Hengelo).
Inspreker refereert naar Kamervragen
Aptroot 2012. Inspreker maakt in dit kader
bezwaar tegen het negeren van evidente
(reeds aangetoonde) trillingsschade.

In het trillingsonderzoek ten behoeve van het MER 1 fase
zijn wel degelijk berekeningen uitgevoerd om de kans op
trillingSCHADE te bepalen. Daaruit blijkt dat de extra
goederentreinen naar verwachting niet leiden tot een
toename van het aantal gebouwen waar mogelijk
trillingsschade, conform de SBR A-richtlijn, optreedt.
Langdurige ervaring met deze richtlijn bij metingen in
woningen langs het spoor geeft aan dat de kans op schade
ten gevolge van trillingen van treinverkeer verwaarloosbaar
is.

K619

Inspreker stelt vast dat in het MER
regelmatig is opgenomen dat echte
conclusies pas kunnen worden getrokken
wanneer in het MER Elst-Oldenzaal nader en
meer gedetailleerd onderzoek is gedaan.
Ondanks dat wordt er in de afweging
voortgebouwd op premature conclusies met
daarbij opmerkingen dat het allemaal wel
mee zal vallen.

Het MER 1 fase heeft betrekking op de variantkeuze tussen
Zutphen en Hengelo. Daarom zijn sommige onderzoeken
e
thans globaler gedaan dan in de 2 fase van het MER zal
e
gebeuren. In het MER 1 fase staat echter niet "dat echte
e
conclusies pas na het MER 2 fase kunnen worden
getrokken". Dat is namelijk niet het geval. En er staat ook niet
e
in het MER 1 fase "dat het allemaal wel mee zal vallen."

K620

Inspreker stelt dat het 'dreigement' dat GON
vooral moet worden uitgevoerd omdat
anders het geld voor maatregelen tegen
overlast mist, kant noch wal raakt. Deze
maatregelen zouden in de referentiesituatie
namelijk wettelijk verplicht zijn geweest.

Van het "dreigement" dat de inspreker noemt is geen sprake.
Als het project niet wordt uitgevoerd zullen inderdaad ook in
de referentiesituatie de omgevingsmaatregelen die wettelijk
verplicht zijn (zoals geluidmaatregelen) uitgevoerd worden.
Maar voor het eventueel treffen van niet wettelijk verplichte
inpassingsmaaatregelen is dan geen aanleiding en geen
budget.

K623

Inspreker bekritiseert de werkwijze dat de
grens van de geluidsnormen wordt
opgezocht die ook nog eens worden
vergeleken met de referentiesituatie in 2030
waarvoor geen maatregelen worden
opgenomen.

Het akoestisch onderzoek is gebeurd volgens de Nederlandse
wetgeving en richtlijnen. De vergelijking met de
referentiesituatie in 2030 is volgens het huidige wettelijk
kader. Overigens zijn ook in de referentiesituatie 2030
maatregelen nodig (geluidmaatregelen langs de Twentelijn),
en die zijn ook in het MER opgenomen: zie bladzijde 39
onderaan en figuur 3-3 op bladzijde 40.

K624

Inspreker constateert dat de adviezen die de
Commissie van de m.e.r. in 2012 heeft
gegeven ten aanzien van de startnotitie van

Het advies van de CieMER om "eerst een breed onderzoek te
doen naar alternatieven en daarna het MER-onderzoek" is
inderdaad op deze wijze niet door de Minister van IenM

e

e
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de m.e.r.-procedure, compleet en moedwillig
zijn genegeerd. Het advies was o.a. om eerst
een breed onderzoek te doen naar
alternatieven. Vanuit I&M is door de
projectleider (E-mail ir. F.P.M. van Heijst DGB dd. 24-04-2013) gesteld dat het logisch
is dat er nu niet breder gekeken wordt,
omdat het 'uitsluitend om een verschuiving
van spoorvervoer naar een andere
spoorroute' gaat en dat 'het bij dit project
uitsluitend gaat om het geschikt maken van
een andere - kortere - route voor
spoorgoederenvervoer ten opzichte van de
huidige spoorroutes'.

overgenomen. In de definitieve Notitie Reikwijdte en
Detailniveau voor het MER heeft de minister aangegeven dat
de gevraagde onderzoeken niet voorafgaand aan het MER,
maar parallel tegelijk met het MER worden uitgevoerd. Dat is
ook gedaan: de minister van IenM heeft de resultaten van die
onderzoeken, de zogenaamde goederenstudies, in juli 2012
aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze resultaten zijn
e
samengevat in paragraaf 2.2. van het MER 1 fase. Zoals de
minister in juli 2012 aan de Tweede Kamer heeft geschreven
(zie in paragraaf 2.2. van het MER) gaven de resultaten van
de goederenstudies onvoldoende oplossing als alternatief
voor de Goederenroute Oost-Nederland. Daarom is sindsdien
inderdaad de situatie zoals is aangegeven in het door de
inspreker geciteerde e-mailbericht van april 2013.

K625

Inspreker stelt vast dat Bathmen te maken
zal krijgen met verdragend geluid uit drie
richtingen en maakt hier bezwaar tegen. De
variant via Bathmen-Oost steekt voor een
heel stuk boven de snelweg uit, gaat er
vervolgens overheen en loopt daarna hoog
boven het omringende landschap verder,
bovendien in een bocht die extra treingeluid
genereert. Ook de variant Bathmen-West
kent een hooggelegen en bochtige passage
(van de A1 en Schipbeek). In dat kader zal
het geluid verder dragen en zeker bij
ongunstige wind over heel Bathmen
merkbaar zijn. In feite kent Bathmen dan
geen gunstige wind meer door inklemming
tussen de huidige spoorbaan met
goederenvervoer (in het noorden), de
nieuwe spoorboog (ten oosten of westen) en
de A1 (in het zuiden).

Bij een keuze voor de variant Bathmen-oost zal er minder
goederenvervoer over de bestaande spoorlijn langs Bathmen
gaan en dus wordt de geluidbelasting vanwege deze spoorlijn
minder. Bij de berekening van het geluid van het Bathmenoost stuk is rekening gehouden met de hoogte ligging en
configuratie zodat de berekende niveaus duidelijkheid geven
over de te verwachtte situatie. Hetzelfde geldt voor de
variant Bathmen-west, met dien verstande dat hierbij het
goederenvervoer ter plaatse van Bathmen verder in zijn
geheel over het bestaande tracé gaat waardoor het geluid
van dit stuk van het bestaande tracé ter hoogte van de kern
Bathmen hoger zal zijn. De A1 zorgt inderdaad voor een
geluidbelasting aan de zuidzijde van Bathmen maar dat heeft
geen relatie met de spoorweg. Afhankelijk van de gekozen
variant kan het zelfs zo zijn dat er door de verhoogde ligging
van de spoorbaan enige afscherming van de weg plaatsvindt.
Het valt echter niet te ontkennen dat bij de varianten
Bathmen-west en Bathmen-oost in gedeelten van Bathmen
de geluidbelasting zal toenemen. Deze geluidbelastingen
zullen niet hoger zijn dan wettelijk is toegelaten.

K626

Inspreker stelt vast dat de in het MER
opgenomen referentiesituatie in de
toekomst ligt en derhalve gebaseerd is op
aannames ten aanzien van autonome groei.
Het is echter gewenst en gebruikelijk om in
het MER de effecten af te zetten tegen de
huidige, vastgestelde en meetbare situatie.
Op die manier kunnen effecten en vooral de
toename van overlast en negatieve gevolgen
beter inzichtelijk worden gemaakt, waarbij
de vraag in welke mate de uiteindelijke
situatie afwijkt van wat nu ervaren wordt
essentieel is.

Het MER gaat over de effecten van het plan rond het jaar
2030. Om die eerlijk te kunnen beoordelen moeten die
vergeleken worden met de effecten in datzelfde
toekomstjaar, dus ook rond 2030, zónder dat het plan wordt
uitgevoerd (de referentiesituatie). Die vergelijking is
gebruikelijk en ook wettelijk verplicht.
Voor alle benodigde onderzoeken van de toekomst is het
onafwendbaar om te moeten werken met aannames.
In het MER is overigens bij de aspecten waar dat mogelijk
was óók de huidige situatie (2011) in kaart gebracht, zodat
het verschil tussen "nu" en de "aangenomen
toekomstsituatie" kan worden beoordeeld; maar daarbij gaat
het dan wel om "het vergelijken van appels met peren."
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K627

Inspreker stelt dat het MER ten aanzien van
de vergelijking met de huidige situatie
volledig tekort schiet en niet voldoet aan de
minimumeisen die aan een MER gesteld
mogen worden. Naar verwachting zal ook de
Commissie voor de m.e.r. deze kritiek in haar
oordeel opnemen, getuige eerdere
beoordelingen in het verleden.

Om geen "appels met peren te vergelijken" moet in een MER
de projectsituatie in de toekomst vergeleken worden met de
"referentiesituatie" in hetzelfde toekomstjaar - in dit MER is
dat 2030. Dat is gebruikelijk en ook wettelijk verplicht.
Daarnaast is in het MER bij de aspecten waar dat mogelijk
was ook de huidige situatie (2011) in kaart gebracht.
Het is jammer dat u vindt dat het MER op dit punt tekort
schiet. De commissie m.e.r. heeft in zijn advies van juli 2013
op dit punt geen kritiek geuit.

K628

Inspreker stelt dat de Betuweroute niet
maximaal gevuld is en de Betuweroute niet
is aangelegd om treinen vanaf Elst nog
verder door Nederland te laten rijden, maar
om via Zevenaar op Duitsland aan te sluiten.

De toelichting over het gebruik van de Betuweroute is
gegeven bij kernpunt 518.
Verreweg het meeste vervoer via de Betuweroute zal
"rechtdoor" gaan via Zevenaar en dan zuidwaarts verder in
Duitsland naar het Ruhrgebied. Dat is zo in de huidige
situatie, en ook in de toekomst als het derde spoor in
Duitsland gereed is.
De Betuweroute in Nederland is echter nooit uitsluitend
bedoeld voor alleen het verkeer naar Zevenaar/grens. De
Betuweroute is aangelegd met verbindingsbogen bij Meteren
en bij Elst. De rijksoverheid streeft naar maximaal benutten
van de Betuweroute voor goederenverkeer, en wil deze
aansluitingen daarom ook benutten. Daarnaast geldt: het
plan voor de Goederenroute Oost-Nederland is niet gemaakt
omdat er een capaciteitstekort op de Betuweroute verwacht
zou worden, want dat is niet het geval. Het vervoer dat op de
Goederenroute Oost-Nederland verwacht wordt heeft
herkomst/bestemming in noordelijk gelegen landen
(Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland, Polen, Tsjechië),
waarvoor de Betuweroute in Duitsland geen reële route is.

K629

De inspreker beschrijft dat de Commissie
Advies MER zich o.a. richt op de uitwerking
van de route Elst-Oldenzaal/grens. Een van
de hoofdpunten voor het MER zijn daarbij:
de aantasting van het leefklimaat, niet alleen
sectoraal, maar ook in cumulatie. De
effecten op het leefklimaat zullen een
optelsom van verschillende effecten zijn,
zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit,
externe veiligheid, gezondheid,
oversteekbaarheid en barrièrewerking.
Inspreker stelt dat in het MER alles wordt
afgedaan met het gemiddelde over het hele
studiegebied, langjarig gemiddelde en de
aanname van weinig hinder door trillingen.
Inspreker stelt hoe groter het gebied en hoe
langer de termijn, hoe stiller het wordt.
Terwijl het voor inspreker duidelijk is dat

Het MER biedt de objectieve en feitelijke informatie over de
extra overlast die ontstaat als de extra goederentreinen gaan
rijden, ná het treffen van de benodigde
omgevingsmaatregelen.
Die geobjectiveerde informatie uit het MER moet worden
afgewogen tegen allerlei andere belangen. Deze belangen
wegen mee in de voorkeursbeslissing die de Staatssecretaris
het komende najaar zal nemen. Voordat die beslissing
gemaakt wordt wil de Staatsecretaris eerst de reacties
vernemen van burgers en bestuurders uit Oost-Nederland op
het MER en hun advies voor de beslissing.
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extra goederentreinen veel extra en geluidsen trillingshinder opleveren en een grote
aantasting is van het leefklimaat. Dit beeld
komt volgens inspreker niet terug in het
MER. Inspreker stelt dat het MER van de
overheid mensonwaardig is.
K630

Inspreker stelt dat de referentiesituatie in
het MER telkens anders is. Inspreker stelt dat
daarmee verkeerde beelden voor de
toekomst worden geschetst en het MER
slecht is.
 Inspreker gebruikt hiervoor de volgende
punten: De situatie die zich naar
verwachting zal voordoen als er geen
aanpassingen aan de spoorlijnen tussen
Zutphen en Hengelo plaatsvinden,
anders dan de aanpassingen waarover
nu al een besluit is genomen;
 Basisnet spoor zegt dat de
Twentekanaallijn de voorkeur heeft als
het gaat om vervoer brandbare gassen;
 Elders rekent u tot de referentiesituatie
dat in 2030 nog slechts 10%
diesellocomotieven zullen rijden;
 Weer elders: gaat u uit van
gerealiseerde mitigerende maatregelen.

Hier is sprake van misverstanden.
De referentiesituatie 2030 beschrijft zo goed mogelijk de
verwachte situatie rond 2030 - zonder dat PHS-GON is
uitgevoerd, maar wel alle andere waarschijnlijke
ontwikkelingen.
 Naar aanleiding van uw opmerking over Basisnet: In het
Basisnet is geen voorkeursroute vastgelegd, er is slechts
per route vastgelegd hoeveel vervoer van gevaarlijke
stoffen jaarlijks maximaal is toegestaan. Of dat vervoer
daadwerkelijk plaatsvindt, hangt af van allerlei
economische factoren.
 Naar aanleiding van opmerking over diesellocomotieven:
Thans wordt nog 20 à 25 % van de goederentreinen in
Nederland getrokken door diesellocomotieven. De
verwachting is dat dit aandeel rond 2030 nog slechts 10
% zal zijn. Die aanname geldt zowel in de
referentiesituatie 2030 als bij de projectvarianten in
2030.
 Van "gerealiseerde mitigerende maatregelen" is in de
referentiesituatie uitsluitend sprake als het gaat om
wettelijk verplichte maatregelen, zoals
geluidmaatregelen.

K631

Alles overwegende zijn de effecten van de
variant Ten westen van Bathmen als meest
negatief beoordeeld, vanwege de nieuwe
doorsnijding door het kleinschalige
landschap, de effecten hiervan zijn moeilijk
te mitigeren. De variant oost heeft minder
effect dan de variant ten westen, toch zijn de
effecten ten westen meest negatief.
Inspreker geeft aan dat het voorgaande
onduidelijk is. Daarom spoort dit rapport
niet.

De ruimtelijke verstoring door de variant Ten Westen van
Bathmen is als ernstiger beoordeeld dan de ruimtelijke
verstoring door de variant Ten Oosten van Bathmen. Daarom
kreeg de variant Ten Westen in het MER (tabel 8.14) de score
"- - -" en de variant Ten Oosten van Bathmen kreeg "- -" (dus
iets minder negatief).

K632

Inspreker stelt dat de stelling 'de over
Oldenzaal naar Duitsland af te voeren
goederenstroom v.v. vrijwel uitsluitend
gericht is op Noord-Duitsland en verder in
noordoostelijke richting, en daarvoor zou
rijden via de Betuweroute rechtstreeks naar
Duitsland een omweg betekenen' niet wordt
ondersteund door cijfers. Inspreker stelt dat

De goederenstroom per spoor via Oldenzaal/grens heeft
herkomst/bestemming in Scandinavië, Noord- en OostDuitsland en Polen. Deze informatie is onder andere
gebaseerd op vervoersprognoseonderzoek en op de
goederenstudie "Lange termijn perspectief van het
goederenvervoer per spoor", die in juli 2012 naar de Tweede
Kamer is gestuurd; deze is in te zien op
www.rijksoverheid.nl/phs.
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in de praktijk een substantieel deel van het
vervoer over Oldenzaal v.v. via MiddenDuitsland gaat en hetzelfde achterland is dat
ook via de Betuweroute te bereiken is.
K633

Inspreker leest in de bijlage bereikbaarheid
hulpdiensten in paragraaf 2.2.1 dat er geen
nieuwe uitbreidingen aan het spoor zelf
komen. Inspreker stelt dat dit voor de
varianten Oost en West Bathmen onjuist is.
Daarmee is de tekst alsmede de
achterliggende redenatie ook onjuist.

Het genoemde uitgangspunt kunnen we niet terugvinden in
de tekst van paragraaf 2.2.1 van het effectrapport
‘bereikbaarheid hulpdiensten’. In het onderzoek is wel
rekening gehouden met de uitbreiding van het spoor. Bij
bereikbaarheid hulpdiensten gaat het primair om de tijden
dat de overwegen niet te passeren zijn door hulpdiensten. In
de bogen bij Bathmen komen geen overwegen waardoor dit
aspect bij de betreffende bogen niet voorkomt.

K634

Inspreker stelt dat in de afweging van de
variant Twentekanaallijn (ten aanzien van de
landschappelijke impact) onvoldoende wordt
meegewogen dat het gehele tracé, incl.
benodigde grond voor partiële verdubbeling,
al in het bezit is van de Staat en voorbereid is
op dubbelspoor. Dit in tegenstelling tot (met
name) de varianten met een spoorboog bij
Bathmen, waar grote stukken land moeten
worden verworven en zelfs woningen en
bedrijven moeten wijken voor het
spoortracé en/of aanvullende werken
(viaducten, omgelegde wegen).

Het is weliswaar zo dat de varianten met een spoorboog bij
Bathmen de grootste landschappelijke impact hebben (met
name de variant Ten Westen van Bathmen), maar dit verschil
komt wel degelijk tot uitdrukking in de scores die de
varianten krijgen toebedeeld op dit onderdeel: deze geeft
een grotere verslechtering aan.

K635

Inspreker constateert dat het tracé van de
variant Twentekanaallijn al is ingebed in het
landschap, terwijl een nieuwe spoorboog
met benodigde kunstwerken onherstelbare
schade toebrengt aan een groot gebied met
landschappelijke waarden.

Het is weliswaar zo dat de varianten met een spoorboog bij
Bathmen de grootste landschappelijke impact hebben maar
dit verschil komt wel degelijk tot uitdrukking in de scores die
de varianten krijgen toebedeeld op dit onderdeel: deze geeft
een grotere verslechtering aan.

K636

Inspreker stelt dat voor wegverkeer normen
gelden voor doorstroming en acceptatie van
vertragingshinder. Inspreker vraagt waarom
dat niet gedaan wordt voor
goederenverkeer?

De genoemde normen voor het wegverkeer zijn ons
onbekend.

K637

Inspreker stelt dat gegevens van de
varianten uit deelrapporten onevenwichtig
worden vergeleken in het hoofdrapport. Een
plusje in de ene variant blijkt bij nadere
beschouwing gerelateerd aan een veel
ernstiger situatie dan een plusje in een
andere variant. In de vergelijking van de
varianten worden deze plusjes en minnetjes
echter naast elkaar gezet alsof ze in gewicht
gelijk zijn. Tevens kan een plusje of minnetje
in de hoofdtekst worden weergegeven als

In het MER zijn de effecten bij niet-kwantificeerbare thema's
omgezet naar een score uitgedrukt in plussen en minnen. In
de bijbehorende beschrijving is transparant aangegeven hoe
en waarom de onderzoekers tot deze score zijn gekomen. Die
score is dus niet volledig objectief. Daardoor is het mogelijk
dat niet iedereen zich volledig kan vinden in de toegekende
scores en mede daarom is een ieder ook in de gelegenheid is
gesteld om een zienswijze hierop te geven.
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verschilmakend punt. De afweging in de
hoofdtekst is daardoor soms tamelijk
onrealistisch en arbitrair.
K638

Inspreker stelt dat gegevens uit
deelrapporten op een onverantwoorde
manier worden opgenomen in het
hoofdrapport en de samenvatting. Inspreker
geeft aan dat de teksten betrouwbaar
moeten zijn, omdat de politiek op basis van
die teksten keuzes maakt.

Dat de teksten in het MER betrouwbaar moeten zijn,
daarover zijn we het eens.
Zonder nadere specificatie van de gegevens die volgens de
inspreker "op onverantwoorde manier zijn opgenomen in het
hoofdrapport" kunnen we hier niet op reageren.

K639

Inspreker stelt dat eind dit jaar de Lange
Termijn Spoor Agenda in de kamer wordt
besproken. Inspreker vraagt waarom het
project niet wacht totdat duidelijk is of er
voldoende onderbouwing is.

Nut en noodzaak van het project Goederenroute Oost
Nederland zijn onderbouwd in de Voorkeursbeslissing PHS,
en nader op basis van de goederenstudies, die zijn
e
samengevat in paragraaf. 2.2 van het MER 1 fase.
Die onderbouwing gaat niet veranderen door de LTSA, want
de LTSA gaat over de onderlinge prioriteitstelling van
projecten, niet over de onderbouwing daarvan. Het is daarom
wel mogelijk dat de vervolgplanning van dit project PHS-GON
e
(het werk voor het MER 2 fase) verandert als gevolg van de
nieuwe prioriteitsstelling die in de LTSA wordt uitgewerkt.

K640

Inspreker leest op pagina 5 dat de
doelstelling van het project PHS
Goederenroute Oost-Nederland is om de
spoorverbinding tussen Elst en Oldenzaalgrens geschikt te maken voor meer
goederentreinen. Daarmee zullen
goederenvervoerders naar verwachting
meer gebruik gaan maken van de
Betuweroute en de verbeterde route tussen
Elst en Oldenzaal-grens. Inspreker vraagt of
het correct is dat vervoerders niet kunnen
worden gedwongen tot het volgen van een
bepaalde route en vraagt of de hiervoor
beschreven verwachting reëel is. Inspreker
vraagt wat er wordt gedaan om vervoerders
toch op de Betuweroute te krijgen.

Het is correct dat vervoerders niet kunnen worden
gedwongen om een bepaalde route te rijden. Wel zullen zij
over het algemeen kiezen voor de kortste route omdat dit
voor hen financieel voordeliger is. De route voor het
vrachtvervoer vanuit de Rotterdamse Haven en ook de Haven
van Antwerpen naar Noord-Duitsland, Scandinavië en
bestemmingen in Oost-Europa is via Oldenzaal/grens de
kortste en dus de efficiëntste route. Daarbij loopt een
vervoerder op de Betuweroute de kleinste kans op
vertragingen. Dit zijn belangrijke redenen voor een
vervoerder om van de Betuweroute gebruik te maken.

K641

Inspreker stelt dat eerder gebruikte
groeicijfers onbetrouwbaar bleken en met
20% naar beneden moesten worden
bijgesteld. Dit maakt dat er weinig 'harde'
achtergrond is om te besluiten tot zeer
ingrijpende en kostbare maatregelen.
Inspreker maakt bezwaar tegen
onbetrouwbare en gekleurde prognoses.

Dat recentere prognoses lager zijn dan eerdere prognoses
zegt allerminst dat de prognoses onbetrouwbaar zijn. Dat
zegt alleen maar dat onze beelden over de toekomst in een
aantal jaren kunnen veranderen.

K642

Inspreker vindt het vreemd dat bij de keuze
voor het GON-traject wordt aangenomen dat
een langer traject, door een veel groter

In het MER 1 fase worden vier tracévarianten met elkaar
vergeleken. De Twentekanaallijn is weliswaar de kortste van
deze vier routes, en loopt door een minder druk bewoond

e
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bewoond gebied, de voorkeur kan genieten
boven een kortere route. Op de aspecten
duurzaamheid, efficiency, leefmilieu,
aantasting van het landschap en beperking
van overlast en risico's zou dat zwaar
moeten wegen. Inspreker vindt het in dit
kader opmerkelijk dat er in het Basisnet
Spoor er juist vanuit wordt gegaan dat
treinen met gevaarlijke stoffen de kortste
route (Twentekanaallijn) nemen en dat de
GON-projectleider stelt (e-mail ir. F.P.M. van
Heijst -DGB dd. 24-04-2013) dat het
uitgangspunt van het project is om een
andere - kortere - route geschikt te maken
voor goederenvervoer t.o.v. de huidige
spoorroutes.

gebied, maar de maatregelen om deze spoorlijn geschikt te
maken voor het extra goederenvervoer zijn kostbaarder dan
die voor de andere drie varianten. De andere drie varianten
zijn weliswaar langer tussen Zutphen en Hengelo, maar
bieden toch ook een kortere route van Rotterdam naar
Oldenzaal-grens dan de huidige route via Weesp. De
afweging is daardoor complexer dan inspreker aanduidt.
In het Basisnet spoor is aangegeven dat de Twentekanaallijn
geschikt is voor het transport van gevaarlijke stoffen, tot het
in de wet bepaalde maximum. Gevaarlijke stoffen maken
echter slechts een deel uit van alle goederenvervoer.

K643

Inspreker geeft aan dat de commissie stelt
dat het 'woonklimaat' voorop moet staan.
Dit is in de rapportage niet het geval omdat
geluidshinder gelijk wordt gesteld met het
energieverbruik en het omrijden van treinen.

De verschillende aspecten (zowel mensgericht als
omgevingsgericht en economische thema's) worden in het
MER behandeld omdat deze een wezenlijke rol spelen bij de
besluitvorming. Er is echter in het MER geen weging
aangegeven tussen deze aspecten onderling. Dit betekent
ook dat niet alle aspecten even zwaar mee zullen tellen bij de
besluitvorming.

K644

Inspreker leest op pagina 31 van het MER:
Uit de analyse blijkt dat in de periode tot
rond 2040 geen wezenlijke
capaciteitsknelpunten te verwachten zijn, die
zouden moeten leiden tot majeure
aanpassingen van het spoorwegnet.
Vanzelfsprekend zullen er bij toenemend
treinverkeer op sommige locaties
aanvullende omgevingsmaatregelen
getroffen moeten worden en zijn er op
termijn kleinere spooraanpassingen nodig,
maar er is geen grootschalige
capaciteitsvergroting nodig in de vorm van
de aanleg van nieuwe spoortrajecten.
Inspreker vraagt waarvoor een spoorboog
dan nodig is.

Zie kernpunt 510.

K646

Inspreker beroept zich op de afspraak
(tussen het rijk en de 'commissie transport
gevaarlijke goederen') dat het
bedrijfslevenvervoer van en naar Noord en
Oost Europa maximaal gebruik gaat maken
van de Betuweroute en vraagt zich af hoe en
door wie dit in relatie met de keuze voor
gevaarlijk goederenvervoer in Oost-

Een afspraak zoals de inspreker verwoordt is ons niet bekend.
Wel is met het bedrijfsleven afgesproken dat gevaarlijke
stoffen zoveel mogelijk over de Betuweroute vervoerd
worden. Het plan voor de Goederenroute Oost-Nederland,
om de goederentreinen via de Betuweroute tot Elst te laten
rijden, en vandaar naar Oldenzaal/grens, past daar goed bij.
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Nederland bepaald wordt.
K647

Inspreker vraagt waarom in het verleden de
variant ten westen van Bathmen beter
scoorde en nu ten oosten van Bathmen.
Inspreker vraagt wat er is veranderd
waardoor de voorkeur voor is gewijzigd.

Inspreker doelt met "in het verleden" waarschijnlijk op de
zeer globale verkenning van ProRail "Goederenboog
Deventer - Alternatieven", die op 14-09-2010 aan de Tweede
Kamer is gestuurd. Dat stuk is komen te vervallen nu in het
huidige MER een veel uitgebreider en beter onderzoek is
gedaan. de ze stukken, en dus ook de daarin gegeven scores,
zijn niet te vergelijken.

K648

Op pagina 38 staat dat de effecten van de
verschillende varianten steeds beschreven
zijn voor het gehele studiegebied. Dat houdt
in dat bij de variant Twentekanaallijn ook de
(negatieve of positieve) effecten langs de
Twentelijn zijn meegenomen. Inspreker
verzoekt om het effect van nieuw spoor op
het leefklimaat te vergelijken met effect van
geen nieuw spoor op het leefklimaat in 2030.

In het MER is deze vergelijking wel degelijk gemaakt. Bij de
variant Twentekanaallijn is er langs de Twentekanaallijn
sprake van nieuw aan te leggen spoor en deze situatie wordt
vergeleken met de referentiesituatie waarbij het reeds
bestaande spoor aanwezig is.

K649

Inspreker stelt dat in het rapport staat dat
NO2 en fijnstof kunnen leiden tot een
verlaagde longfunctie en een toename van
luchtwegklachten, piekconcentraties
belangrijk zijn voor het optreden van
effecten en er voor roet geen norm bestaat.
In het MER wordt uitgegaan van gemiddelde
concentraties PMIO over een periode van
één jaar (PMI) - 40 ugram/m3). Echter de
grenswaarde voor het 24-uurs gemiddelde is
bepalender voor het studiegebied en deze
bedraagt 31,7 ugram/m3. Inspreker vindt dit
goochelen met getallen, omdat bij een lange
periode de waarde onder de grenswaarde
blijft. Inspreker verzoekt om een berekening
met de juiste gegevens uit te voeren.
Inspreker vraagt hoe de berekening zullen
worden uitgevoerd.

De grenswaarden op het gebied van luchtkwaliteit zijn
wettelijk vastgelegd en gebaseerd op Europese normen. De
grenswaarde voor het 24-uurs gemiddelde van 31,7
ugram/m3 is een strengere norm dan de grenswaarde voor
de jaargemiddelde concentratie van 40 ugram/m3, daarom is
deze ook bepalender bij deze studie. Juist de middeling die
optreedt bij het hanteren van de jaargemiddelde
concentratie PM10 wordt ondervangen door de grenswaarde
voor de 24-uurs gemiddelde te hanteren.

K650

Inspreker stelt dat de reële geluidsoverlast
groter is dan gepresenteerd in het MER,
omdat bij de berekeningen van
geluidsproductie door goederentreinen
alleen geluid boven de 55dB is
meegenomen. Minder krachtig geluid zorgt
in de praktijk echter ook voor overlast en
met name voor een groter 'geluidsgehinderd'
gebied, vooral in stillere buitengebieden en
bij spoordijken/-viaducten hoog boven het
maaiveld. Inspreker verwijst naar de bijdrage
vanuit Hardinxveld-Giessendam, over slechte

In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat bij de beoordeling
van geluidhinder vanwege spoorwegen de
voorkeursgrenswaarde 55 dB is. Het kan voorkomen dat in
situaties waarbij geluidbelastingen lager dan 55 dB overlast
wordt ondervonden door omwonenden. Niveaus tot 55 dB
zijn echter volgens de wetgever (het Parlement) acceptabel
en vanwege de rechtszekerheid en zorgvuldigheid van
bestuur is in het onderzoek dan ook uitgegaan van de
wettelijk vastgestelde waarde van 55 dB.
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praktijkervaringen met verdragend geluid
onder de 55 dB-norm, op de Bathmense
informatieavond op 11-6-2013.
K651

De Europese richtlijnen (91/440/EEG en
2001/14/EG) biedt buiten de situatie van
overbelaste infrastructuur geen ruimte om
goederenvervoerders te dwingen gebruik te
maken van de Betuweroute en Zevenaargrens door het op directe of indirecte wijze
afsluiten van alternatieve trajecten.
Inspreker vraagt waarom Duitsland wel
routedwang kan opleggen?

Ook Duitsland (de overheid of de spoorinfrabeheerder) kan
aan de vervoerders geen routedwang opleggen, en doet dat
dus ook niet.

K652

Inspreker stelt dat het MER vol staat met
aannames en berekeningen met
referentiewaarden vanuit een ver verleden
die niet meer zouden moeten worden
toegepast binnen de huidige economie.

Voor zover voor het MER gewerkt moest worden met of op
basis van gegevens uit het verleden, is gezocht naar zo recent
mogelijke gegevens. Mede daarom is een geheel nieuwe
actuelere goederenprognose gemaakt.

K653

Inspreker stelt dat het niet kunnen
beïnvloeden van de routekeuze van
vervoerders, de bijgestelde prognoses en
risico's die berekend worden op basis van
technische mankementen zorgen dat het
rapport van inspreker een zware
onvoldoende scoort. Inspreker adviseert om
geen spoorboog bij Bathmen aan te leggen.

Uw uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

K654

Inspreker stelt dat de noodzaak voor het
langere traject door Oost-Nederland is
gebaseerd op een drogredenering. Omdat de
door vervoerders betaalde vergoeding onder
de reële kostprijs zou liggen, werkt dat als
een premie om zo lang mogelijk door
Nederland te rijden. Hierdoor ontstaat de
'vrije keuze' om over een traject door OostNederland te rijden en daarmee de
'noodzaak' om de GON-plannen uit te
voeren.

Er is hier sprake van een misverstand. De route Rotterdam Elst - Zutphen - Hengelo is korter dan de huidige route via
Weesp - Amersfoort - Deventer naar Hengelo. De route naar
Zevenaar-grens is vooral bedoeld voor vervoer naar het
Ruhrgebied, Zuid-Duitsland, Zwitserland en Italië. De route
naar Oldenzaal-grens is vooral bedoeld voor vervoer naar
Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland, Polen en Tsjechië.
De hoogte van de gebruiksvergoeding die vervoerders
moeten betalen voor het berijden van het spoor, wordt
bepaald door de rijksoverheid. Daarbij is geen sprake van
subsidiëring van vervoerders. Tussen de landen van de
Europese Unie vindt overleg plaats om de tarieven in de
verschillende landen meer gelijk te trekken. Maar er is geen
sprake van een vermeende premie om te rijden via
Oldenzaal-grens. Als je naar Zuid-Duitsland of verder moet, is
de route via Zevenaar-grens de goedkoopste en de kortste.
Als je naar Noord-Duitsland moet of verder, is de route via
Oldenzaal-grens de goedkoopste en de kortste.

K655

Inspreker stelt dat het optrekken en met
Duitsland harmoniseren van de
vervoersprijzen per kilometer voor de hand
liggend is op basis van het profijtbeginsel en

Zie kernpunt 654.
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het schatkistbelang, maar ook omdat dan
een eerlijke afweging kan worden gemaakt
ten aanzien van de werkelijke
capaciteitsvraag voor Oost-Nederland.
K656

Inspreker twijfelt over de aanname dat
vervoerders de route volgt die bestuurders
wensen. Inspreker stelt dat de overheid niet
dwingend zal optreden en de vervoerder om
economische redenen de goedkoopste route
kiest. Inspreker vraagt hoe bestuurders gaan
regelen dat vervoerders de gewenste route
volgen.

Er wordt in het MER niet aangenomen dat vervoerders "de
route volgen die bestuurders wensen"; vervoerders sturen
zélf.
Het is correct dat vervoerders niet kunnen worden
gedwongen om een bepaalde route te rijden. Wel zullen zij
over het algemeen kiezen voor de kortste route omdat dit
voor hen financieel voordeliger is. De route voor het
vrachtvervoer vanuit de Rotterdamse Haven en de Haven van
Antwerpen naar Noord-Duitsland, Scandinavië en
bestemmingen in Oost-Europa is via Oldenzaal/grens de
kortste en dus de efficiëntste route. Daarbij loopt een
vervoerder op de Betuweroute de kleinste kans op
vertragingen. Dit zijn belangrijke redenen voor een
vervoerder om van de Betuweroute gebruik te maken.

K657

Inspreker is het sterk oneens met de
beoordeling dat het plaatsen van
bovenleidingen bij de TKL even erg is als de
verhoogde spoorligging en alle viaducten van
de spoorbogen.

De bovenleidingen langs de Twentekanaallijn en de
verhoogde spoorligging en alle viaducten van de spoorbogen
bij Bathmen laten zich niet met elkaar vergelijken, maar wel
met de referentiesituatie. Bij de beoordeling van de varianten
op het thema ruimtelijke effecten (Tabel 8-15 bladzijde 166)
worden de varianten ten westen en ten oosten van Bathmen
'--' gescoord. De variant Twentekanaallijn scoort '-'.

K658

Inspreker citeert (van onbekende locatie) dat
'het vertragen van de groei in het
goederenverkeer (ten opzichte van de vorige
prognose) doorwerkt in lagere treinaantallen
die in het project tussen Elst en Oldenzaalgrens worden verwacht in 2030'. Inspreker
stelt voor om de komende jaren van recessie
en geen economische groei om innoverende
oplossingen te bedenken. Inspreker vraagt
om geen 'gedrochten' aan te leggen die 200
jaar blijven liggen.

Wij begrijpen uit deze reactie dat inspreker tegen de
spoorbogen bij Bathmen is. Deze tegenstem hebben wij
geregistreerd. De onderbouwing van deze uitspraak pleit,
landelijk gezien, echter eerder voor PHS GON dan tegen.

K659

Inspreker vraagt waarom er niet gewacht
wordt op de invoeringsscenario's van de
nieuwe beveiliging ERTMS, omdat dan pas
duidelijk wordt waar goederenpaden nodig
zijn en of spooruitbreiding nodig is?
Inspreker stelt dat door het niet wachten
veel overheidsgeld wordt verkwist.

Zie kernpunt 585.

K660

Inspreker stelt dat een wachtspoor
gerealiseerd dient te worden, omdat de
boog van enkelsporig naar dubbelsporig

In het ontwerp van de spoorboog is geen wachtspoor
opgenomen, omdat daarvoor geen noodzaak is bij het
gebruik door 1 goederentreinen per uur per richting.

Het uitgangspunt van PHS GON is juist om zoveel mogelijk
goederenvervoer over bestaand spoor af te wikkelen. Voor
de aantallen treinen waar het om gaat is een geheel nieuwe
goederenspoorlijn immers niet nodig.
In dat kader wordt juist voorkomen dat er 'gedrochten'
worden aangelegd.
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gaat. Zo wordt voorkomen dat er twee
treinen op een spoor komen. Inspreker
veronderstelt een wachtspoor van zeker 750
meter. Inspreker vraagt hoe dat visueel geen
invloed op het landschap kan hebben?
K661

Inspreker beschrijft: De referentiesituatie is
de situatie die ontstaat indien de
goederenroute Elst - Oldenzaal/grens niet
geschikt gemaakt wordt voor extra
goederentreinen. De referentiesituatie is de
situatie waarmee de effecten van de
varianten worden vergeleken. Hierbij wordt
gekeken naar het jaar 2030. In de
referentiesituatie in 2030 is;
1. Aan het spoor zelf worden geen nieuwe
uitbreidingen gerealiseerd.
2. de maatregelen zijn uitgevoerd die in het
zogenoemde NaNOV programma zijn
opgenomen: ongelijkvloerse kruisingen enz.
3. in de referentiesituatie in het kader van
het NaNOV-programma een voorziening op
het goederenemplacement bij Deventer
gerealiseerd om te kunnen keren met enkele
goederentreinen per etmaal.
Inspreker stelt dat met de actualiteit van
2013 (naar beneden bijgestelde prognoses
en de uitwerking van NaNOV en ERTMS) het
valt te zien of een spoorboog nodig is. De
inspreker adviseert de staatssecretaris en de
minister om nog geen variantkeuze te maken
en adviseert om eerst het NaNOV en het
ERTMS te voltooien.

De maatregelen voortvloeiend uit het project NaNOV zijn of
worden uitgevoerd. Omtrent de toepassing van ERTMS in
Nederland loopt nog een onderzoek en zal er niet eerder dan
e
wellicht in de loop van de 2 fase van het MER een beslissing
worden genomen over de toepassing in PHS-GON. Overigens
zal de toepassing van ERTMS nauwelijks invloed hebben op
de capaciteit van het spoor. Derhalve is er geen reden om de
variantkeuze uit te stellen.

K662

Inspreker stelt dat het geluidsniveau onder
de maximaal toegestane norm blijft, maar
dat de toename van geluid door spoor dat er
nog niet is, wel 100% toeneemt. Inspreker
stelt dat door de beperkte inwoners
Bathmen geen geld kan verwachten voor
maatregelen. Inspreker concludeert dat
daardoor de norm heilig is en de mens er
niet toe doet. Inspreker verzoekt daarom om
het buitengebied als financieel doelmatig te
erkennen.

Maatregelen worden getroffen als zij doelmatig zijn. De mate
van reductie en het aantal geluidgevoelige objecten waarbij
dat kan worden bereikt, zijn bepalend voor de doelmatigheid.
De manier waarop en hoe de afweging vervolgens wordt
gemaakt is vastgelegd in uitvoeringsvoorschriften. Het aantal
inwoners van een plaats speelt hierbij geen rol. Om het
buitengebied als financieel doelmatig te kunnen erkennen is
een wetswijziging nodig.

K663

Inspreker stelt dat het ministerie, ondanks
het advies door de commissie mer op het
rapport Reikwijdte en Detailniveau PHSGON, gewoon is doorgegaan met het MER en

Alle inhoudelijke adviezen van de Commissie m.e.r. voor het
maken van het MER zijn overgenomen (in de definitieve
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER), op één
onderdeel na.
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daarbij ook het niet centraal stellen van het
woonklimaat.

De Commissie adviseerde om éérst alternatieven zoals de
binnenvaart te onderzoeken, en daarná pas met het MER te
starten. De minister heeft dat advies niet overgenomen, maar
tegelijkertijd de alternatievenstudies en het MER laten
maken. Die aanpak is toegelicht in de beantwoording van
vragen van de Tweede Kamer in de brief van 19 maart 2012
(kamerstuk 2011/2012, nr. 1885), welke als bijlage bij de NRD
is bijgevoegd.
Het woonklimaat is in het MER beoordeeld in alle
zogenaamde "mensgerichte aspecten".

K665

In het MER en in Basisnet Spoor wordt
melding gemaakt van de mogelijkheid tot
aanpassing van het risicoplafond zodat
vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk
blijft. Inspreker stelt dat in het MER de
leefbaarheid en mensen ondergeschikt zijn
aan de vervoersstromen.

Het is vanzelfsprekend dat plafondwaarden, die in de regeling
van de wet Basisnet zijn vastgelegd, zo nodig aangepast
(verhoogd of verlaagd) kunnen worden als nieuwe
omstandigheden daartoe aanleiding geven. De
ontwikkelingen staan immers niet stil. Aanpassing van de
plafondwerken is wel een uitzonderlijke situatie, en daarom
bevat de wet daarvoor een zware procedure, waarbij onder
andere de afweging tussen de belangen van omwonenden en
van het vervoer aan de orde zal zijn.

K666

Inspreker vindt het vreemd dat de
Nederlandse overheid geen routedwang wil
opleggen aan vervoerders, terwijl uit het
MER (pag. 32, BMVBS) blijkt dat Duitsland
niet bereid is om de capaciteit op de route
Emmerich-Noord Duitsland te vergroten en
daarmee wel een routedwang oplegt om
vervoer naar Noord-Duitsland via de GONcorridor te laten verlopen.

De conclusie die inspreker trekt, is niet juist. In Duitsland is
men juist druk bezig om de capaciteit op de route Zevenaargrens - Emmerich - Oberhausen uit te breiden. Deze route
wordt geschikt gemaakt voor alle verwachte
goederenvervoer richting Ruhrgebied, Zuid-Duitsland en
verder.
Het Bundesministerie voor Verkeer (BMVBS) heeft echter
grote moeite om, naast het genoemde vervoer, ook het
vervoer met bestemmingen naar Noord-Duitsland en verder
te faciliteren via het Ruhrgebied. Dit is geografisch een
omweg. Bovendien gaat deze route door het druk bevolkte
Ruhrgebied, en worden er meer omwonenden gehinderd dan
langs de route door Oost-Nederland.
Beide landen werken mee om het vervoer naar NoordDuitsland en verder te faciliteren via de kortste route, dus via
Oldenzaal.
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In veel gevallen is door insprekers gebruik gemaakt van een zogenoemde standaardreactie. Wanneer
in een reactie identieke vragen zijn gesteld zijn deze gebundeld onder zogenaamde standaard
reacties. In deze paragraaf staan de reacties namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
op de standaardreacties die zijn gebruikt. Het betreft de volgende standaardreacties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reactie Landsdeel Oost
Bijlage bij reactie Landsdeel Oost
Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA)
Stichting Spoorhinder
Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
Hof van Twente - PvdA
Hof van Twente-grabbelton
Mooi Lochem
Geen Spoorbogen Bathmen (“33x nee”)
Belangenvereniging Bathmen “11 documenten” (website)
Belangenvereniging Bathmen; vooraf gegenereerde brieven

9x
5x
58 x
30 x
40 x
30 x
25 x
12 x
10 x
49 x
1.346 x
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Punt

Samenvatting reactie
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1

Inspreker stelt dat PHS een enorme impact heeft op
een groot aantal inwoners in Oost-Nederland, die
naast of in de directe omgeving van het spoor
wonen. Naast overlast van geluid en trillingen is er
het gevoel van onveiligheid door het vervoer van
gevaarlijke stoffen. In Oost-Nederland bestaat
daarom veel en goed georganiseerde weerstand
onder de bevolking tegen PHS. De overtuiging heerst
dat het een welhaast onmogelijke opgave is om de
overlast op een acceptabel niveau te houden. Dit
komt onder andere tot uitdrukking in een fors aantal
raads- en statenmoties in de beide provincies
Overijssel en Gelderland.

Dit deel van de reactie van de inspreker geldt als
inleiding op onderstaande vragen. De beantwoording
van de diverse aangedragen aspecten kan bij deze
vragen worden teruggevonden.

2

Inspreker heeft begrip voor het economisch belang
van PHS, maar ziet dit niet terug in een als een lange
termijn oplossing die ook een doorkijk geeft voor de
periode na 2028 voor zowel het personen- als
goederenvervoer voor de regio Oost.

In het MER worden alle effecten beschreven voor een
periode tot 10 jaar na ingebruikname. Dat is tot 2030.
Een doorkijk naar het spoorgoederenvervoer over een
langere termijn is beschreven in het rapport van TNO
'langetermijn perspectief voor het goederenvervoer per
spoor'. Dit rapport is op 12 juli door IenM aangeboden
aan de Tweede Kamer. In dit rapport is geconcludeerd
dat de spoorinfrastructuur (na het realiseren van de
PHS-maatregelen) tot rond 2040 geschikt is voor het
verwachte reizigers- en goederenvervoer. Wel moeten
mogelijk na 2030 nog op sommige spoorlijnen
aanvullende omgevingsmaatregelen getroffen worden
(bv hogere geluidschermen). Een korte samenvatting
van het TNO-rapport is opgenomen op pagina 31 van het
e
MER 1 fase.

3

Inspreker stelt dat een aantal omstandigheden is
gewijzigd, zoals het bijstellen van de prognoses.
Naar de mening van de inspreker zijn de veranderde
omstandigheden zo van invloed op de effecten van
de onderzochte varianten dat de uitkomsten van het
MER geen waarde meer hebben. De varianten in dit
MER zijn daardoor geen reële varianten meer.
Vanuit het nieuwe kader zouden varianten
ontwikkeld moeten worden voor een werkelijke
vergelijking van realistische varianten.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
www.rijksoverheid.nl/phs. Dit rapport is van recente
datum (2012) en zorgvuldig tot stand gekomen, hiermee
is op de veranderde omstandigheden ingespeeld. De
stelling dat het MER geen waarde meer heeft wordt dan
ook niet gesteund.

4

Inspreker stelt dat de keuze voor varianten nog niet
mogelijk is omdat de effecten op de IJssellijn tussen
Elst en Zutphen en tussen Hengelo en de grens nog
niet bekend zijn. Inspreker verwacht ook op deze
trajecten een verslechtering van de leefomgeving.
Deze effecten kunnen ook per onderzochte variant

Niet in te zien valt dat de effecten langs de IJssellijn
tussen Elst en Zutphen, en tussen Hengelo en
Oldenzaal/grens wezenlijk zullen verschillen per
onderzochte routevariant tussen Zutphen en Hengelo. Er
is daarom geen reden om de besluitvorming over de
routevariant uit te stellen.

Pagina 111 van 644

4.2.1 Landsdeel Oost
Punt

Samenvatting reactie

Beantwoording

verschillen en daarom voldoet de huidige informatie
niet om er een variantkeuze op te baseren. Inspreker
vraagt om het besluit uit te stellen tot na de tweede
fase van het onderzoek, mede gezien het advies van
de Commissie m.e.r. op de Nota Reikwijdte en
Detailniveau. Hierin wordt geadviseerd om de
effecten op het gehele tracé zo vroeg mogelijk in te
schatten, terwijl dit nog niet is gebeurd. Uitstel van
de keuze mag overigens niet leiden tot het niet
nemen van de noodzakelijke maatregelen om de
leefbaarheid op peil te houden.
5

Inspreker stelt dat de onderbouwing van het MER
onvoldoende is omdat er ondertussen nieuwere
prognoses zijn gemaakt met een lagere groei van het
goederenvervoer en omdat er van een hoog
economisch scenario wordt uitgegaan, terwijl dat
niet vanzelfsprekend is gezien de voortdurende
economische stagnatie. In het MER wordt niet
uitgelegd waarom voor dit scenario is gekozen.
Verzocht wordt nut en noodzaak van PHS GON te
onderbouwen waarbij onder andere de robuustheid
van de MER-uitkomsten bij een midden- en laage
economisch scenario onderzocht worden in de 2
fase MER voor alle varianten. Logischerwijs is deze
informatie van enorme betekenis voor het te nemen
besluit.

In het MER is al rekening gehouden met de nieuwere
prognoses en de gevolgen van de economische crisis.
Verwezen wordt naar de antwoorden bij de
kernpuntvragen 5, 21. Aan de prognoses liggen 3
economische scenario's ten grondslag. Deze zijn
beschreven in het rapport 'langetermijnperspectief voor
het goederenvervoer per spoor', van TNO. Dit rapport is
door IenM op 12 juli 2012 aangeboden aan Tweede
Kamer. Over het algemeen wordt de
infrastructuurcapaciteit geschikt gemaakt voor het
vervoer dat volgens het hoge scenario verwacht wordt;
daarmee zit de infrastructuur 'aan de veilige kant' van de
scenario's. In februari 2013 heeft de staatssecretaris
besloten om de uitbreiding van de spoorcapaciteit in
Oost-Nederland te beperken tot van één extra
goederenpad per uur per richting. Deze beperking
betekent dat de capaciteit dan niet voldoende is indien
het hoge scenario werkelijkheid zou worden. In het hoge
economische scenario kunnen er in 2020 circa 12
verwachte goederentreinen niet rijden, in 2030 zijn dat
er naar verwachting bijna 30. In de tabel in het MERrapport zijn alleen de treinaantallen opgenomen die wel
gefaciliteerd kunnen worden. In het midden- en lage
scenario kunnen alle verwachte treinen wel gefaciliteerd
worden. Bij de keuze voor 1 extra goederenpad is dus in
zekere zin al rekening gehouden met mogelijke verdere
economische stagnatie. In het MER-rapport zijn alle
tracévarianten nog uitgewerkt voor zowel 1 extra
goederenpad als voor 2 goederenpaden.

6

Inspreker verzoekt om de bestaande route over
Amersfoort en Deventer op te nemen als
volwaardige variant in het MER-onderzoek, omdat
de vervoersprognose laat zien dat veel
goederentreinen over de bestaande route kunnen
worden gefaciliteerd. Bovendien is het onzeker of
vervoerders van de nieuwe routering gebruik zullen
maken. Aangezien de vervoerders (binnen grenzen)

Zie beantwoording Kernpunt: K187
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zelf mogen bepalen welke route zij nemen, zal deze
nu al gebruikte route waarschijnlijk meer gebruikt
worden dan de route via de IJssellijn en het
kopmaken Deventer. Gezien de veranderde
omstandigheden en de lagere prognoses is de
bestaande route een reëel alternatief geworden
voor de IJssellijn.
7

In de huidige situatie is sprake van overlast. Dit
vraagt nu al om maatregelen. Op basis van de
gezondheidsrichtlijn moet ook worden gekeken naar
de beleving van overlast, en moet niet alleen
worden uitgegaan van berekeningen. Dit geldt
vooral bij de geluidshinder. De toename van het
aantal treinen in de referentiesituatie over de
Twentelijn ten opzichte van de prognoses met de
projectvariant kopmaken Deventer bedraagt slechts
6 treinen per etmaal. Een groot deel van de
toegenomen milieueffecten zijn daarmee het gevolg
van de autonome groei tot 2030. Het MER geeft te
weinig inzicht in de effecten en de te nemen
maatregelen ten gevolge van de autonome
ontwikkeling. Voorgesteld wordt om een adequaat
monitorings- en handhavingssysteem op te zetten,
zodat vroegtijdig kan worden ingegrepen als normen
worden overschreden en niet pas achteraf.

De recent gebouwde geluidschermen langs de
Twentelijn zijn gedimensioneerd voor rond 45
goederentreinen/etmaal, terwijl er in de huidige situatie
rond 15 goederentreinen/etmaal rijden. Er is dus bij de
huidige geluidmaatregelen nog ruimte voor groei van
het vervoer over de Twentelijn. Inspreker heeft gelijk
met de constatering dat het verwachte aantal
goederentreinen in de referentiesituatie rond 2030 extra
geluidwerende maatregelen nodig maakt. Die extra
maatregelen zijn in het MER dan ook aangegeven: zie in
e
het MER 1 fase, par. 3.2 en figuur 3-3. Zoals in deze
figuur is te zien gaat het om lichte geluidmaatregelen
van beperkte lengte. Het voorgestelde monitoring- en
handhavingsysteem treedt al in werking op grond van de
nieuwe wet Geluidhinder (SWUNG).

8

Inspreker verzoekt om beter te kijken naar de
bestaande informatie over geluid en stelt dat deze
op dit moment nog niet voldoende inzichtelijk zijn.
De referentiesituatie is niet voldoende hard gemaakt
en duidelijk. Zo is de relatie met nog te nemen
milieumaatregelen ondoorzichtig. Tevens geldt
volgens de geluidswetgeving (SWUNG) dat het
structureel benutten van de benoemde werkruimte
niet de bedoeling is. Dit gaat echter wel gebeuren
volgens de MER-berekeningen.

De referentiesituatie is de situatie dat geen variant
wordt gekozen. In deze situatie zullen geen specifieke
milieumaatregelen worden genomen.
Geluidmaatregelen moeten wel worden onderzocht en
genomen zodra uit de monitoring van de GPP-punten
volgt dat overschrijding van de GPP-waarden dreigt.
Deze geluidmaatregelen zijn in de rapportage
aangegeven. De 1.5 dB 'werkruimte' wordt, geheel
volgens de bedoeling van de wet, benut om enige groei
(of andere wijzigingen) mogelijk te maken. Door bij de
berekening van geluidmaatregelen telkens rekening te
houden met toekomstprognoses worden de GPP's niet
direct overschreden en zijn de te treffen
geluidmaatregelen toekomstvast en bieden ze de
waarborg dat het geluid naar de omgeving voldoende
wordt beperkt.

9

In de regio zijn metingen verricht die aantonen dat
streefwaarden worden overschreden. In het MER
wordt hier niet aan gerefereerd en zijn geen kosten
voor mitigerende en compenserende maatregelen in
beeld gebracht. Inspreker verzoekt om bestaande
informatie over trillingenoverlast in de vervolgfase
adequaat mee te nemen.

Een eerste indicatie van de locaties en kosten van
mogelijke maatregelen tegen trillingshinder is
opgenomen in de aanvulling op het MER, die eind 2013
verschijnt.
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10

Inspreker stelt dat er slechts naar wettelijke normen
is gekeken en verzoekt om bij de veiligheidsrisico's
de maatschappelijke normen als uitgangspunt te
nemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

11

Inspreker stelt dat de mitigerende maatregelen te
laag zijn geraamd. De kosten voor de maatregelen
tegen trillingen en de verslechtering van de
bereikbaarheid zijn niet opgenomen. In het MER is
alleen gekeken naar de wettelijke normen en
voorbijgegaan aan de verslechtering van de
leefomgeving ten opzichte van de huidige situatie.

Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk wordt gedaan om
verslechtering van de leefomgeving tegen te gaan.
Daarbij zijn de wettelijke normen leidend. Een eerste
indicatie van de kosten van trillingsmaatregelen is
opgenomen in de aanvulling op het MER, die eind 2013
verschijnt. De kosten die daarin zijn opgenomen worden
meegenomen in de afweging van de projectvarianten. In
e
de 2 fase van het MER wordt een nauwkeurige bepaling
van de benodigde maatregelen en bijbehorende kosten
uitgevoerd voor bereikbaarheid.

12

Inspreker stelt dat de mitigerende maatregelen te
laag zijn geraamd. Er is uitgegaan van een hoog
aantal treinen in de referentie waardoor er maar een
paar treinen extra rijden in de varianten en het
verschil met de varianten dus klein is.

Vermeld moet worden dat in de referentiesituatie
maatregelen getroffen worden om de leefbaarheid
rondom het spoor te waarborgen door middel van
(wettelijk verplichte) maatregelen. Dit betekent dat de
e
maatregelen waar het MER 1 fase over spreekt gaat
over extra maatregelen ten behoeve van het programma
PHS-GON, die bovenop de te nemen maatregelen in de
referentiesituatie komen. Daardoor zijn er langs de
Twentelijn minder extra maatregelen noodzakelijk dan
bij de Twentekanaallijn.

13

Inspreker ziet voor haar inwoners slechts negatieve
effecten van PHS en stelt voor om, samen met de
Staatssecretaris, te kijken of er ook positieve
ontwikkelingen te realiseren zijn voor OostNederland.

Zie beantwoording Kernpunt: K134

14

Inspreker stelt voor in de tweede fase wel met
publieksparticipatie te werken. Provincie heeft
bedenkingen bij het schrappen van dit onderdeel in
de eerste fase.

Ook voor het MER 1 fase is gewerkt met
publieksparticipatie. Hiertoe is een concept van de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in december
2011 openbaar gemaakt, waarmee andere overheden,
bedrijven en burgers is gevraagd mee te denken en
eigen wensen en voorkeuren over de reikwijdte en het
detailniveau van het m.e.r.-onderzoek in te brengen.
Mede op basis van die reacties en adviezen heeft de
minister de NRD aangepast en definitief gemaakt. Over
e
de ontwerpen van sporen en maatregelen heeft in de 1
fase inderdaad geen publieksparticipatie kunnen
plaatsvinden; wij betreuren dat, net zoals de Provincie.
e
In de 2 fase van het MER zal bij de detailuitwerking
zeker wel publieksparticipatie georganiseerd worden,
opdat wij kunnen leren van de aanwonenden en zoveel
mogelijk rekening kunnen houden met hun ideeën en
wensen.

15

Inspreker mist het inzicht in de kosten voor

Een eerste indicatie van de kosten van mogelijke

e
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trillingsmaatregelen. Hoewel dit een belangrijk
criterium is, kan er zonder inzicht in de kosten geen
goede afweging en economische beoordeling
worden gemaakt.

trillingsmaatregelen is opgenomen in de Aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

16

Inspreker vraagt om ook rekening te houden met
groei in het personenvervoer. Dit geldt vooral voor
de routes waar het aantal goederentreinen wordt
geïntensiveerd en die ook van belang zijn voor de
intercity- en regionale lijnen. Dit onderwerp zal in de
tweede fase MER goed moeten worden onderzocht.

De voor PHS gehanteerde prognoses van het
reizigersvervoer geven geen aanleiding om een groei in
het aantal reizigerstreinen te verwachten in OostNederland. Om die reden is het aantal personentreinen
per dag in het studiegebied gelijk aan de huidige situatie.

17

Oost-Nederland doet een beroep op de
Staatssecretaris om geen overhaaste beslissingen te
nemen en pleit voor generatiebestendige
oplossingen, waarin niet alleen naar wettelijke
normen wordt gekeken maar ook nadrukkelijk het
menselijke/maatschappelijke aspec t wordt
meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

Pagina 115 van 644

4.2.2 Landsdeel oost Bijlage

Landsdeel Oost Bijlage

Pagina 116 van 644

4.2.2 Landsdeel oost Bijlage
4.2.2

Bijlage bij reactie Landsdeel Oost

Punt

Samenvatting reactie

Beantwoording

1

Inspreker stelt dat er tot voor kort nog sprake was
van een fors tekort op korte termijn aan capaciteit.
De thans gebruikte prognoses laten een fors lagere
capaciteitsvraag zien.

Voor de korte termijn is geen capaciteitstekort
vastgesteld. De beoogde maatregelen in Oost-Nederland
zijn erop gericht om het in 2030 voorziene
capaciteitstekort op te lossen.

2

Inspreker stelt dat op termijn de capaciteit op het
spoor toeneemt door ERTMS.

Zie beantwoording Kernpunt: K005

3

Inspreker stelt dat er voor 300 miljoen euro
bezuinigd zal worden op PHS Oost-Nederland.

In februari 2013 is door de staatssecretaris besloten om
€ 300 miljoen te schrappen uit het budget (ad € 4500
miljoen) voor PHS. Bij het besluit van de staatssecretaris
over de keuze van de voorkeursvariant tussen Zutphen
en Hengelo zal mede vastgesteld worden welke
bezuiniging daarmee gerealiseerd wordt.

4

Inspreker stelt dat er is besloten tot uitvoering van 1
goederenpad in plaats van 2 goederenpaden.

Zie beantwoording Kernpunt: K065

5

Inspreker stelt dat de uitvoering van het programma
is verschoven in tijd van 2020 naar 2028

De uitvoeringsperiode van de Goederenroute OostNederland staat nog niet vast. De staatssecretaris zal
daarover eind 2013 een beslissing nemen.

6

Inschrijver stelt dat er reeds is voorgesorteerd op
het schrappen van de spoorbogen bij Bathmen.

Uw stelling is onjuist: er is en wordt niet
'voorgesorteerd' op de beslissing van de staatssecretaris.

7

Inspreker stelt dat het MER een beperkte analyse
geeft van de effecten van het referentiescenario ten
opzichte van de huidige situatie.

Mede op verzoek van insprekers, maar ook naar
aanleiding van het advies van de Commissie MER is er
e
een Aanvulling op het MER 1 fase opgesteld. De
aanvulling zal eind 2013 beschikbaar zijn. In deze
aanvulling wordt extra inzicht geboden in de effecten die
in de huidige situatie (2011) reeds optreden. Hierdoor is
een vergelijking van deze effecten mogelijk met de
effecten die in de referentiesituatie worden verwacht.

8

Inspreker stelt dat in het MER voor de berekening
van de effecten een aantal aannames is gedaan ten
aanzien van de ontwikkeling van stiller
treinmaterieel, de snelheden van treinen en de
ontwikkeling van het nieuwe ERMTSveiligheidssysteem. Omdat het Ministerie deze
factoren slechts beperkt in de hand heeft, is het zaak
deze factoren te monitoren en bij een
achterblijvende ontwikkeling waar mogelijk te
handhaven of aanvullende mitigerende maatregelen
te treffen.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

9

Inspreker vindt het opvallend dat er grote verschillen
zijn in het aantal treinen in het hoog- en
middeneconomische scenario. op het traject
Deventer-Almelo in referentie 2030.

De verklaring voor die verschillen is te vinden in het
rapport 'verwerking herijkte
goederenprognoses'(ProRail, 2013) dat is in te zien op
www.rijksoverheid.nl/phs.

10

Inspreker stelt dat er, als gevolg van lagere
prognoses, op het drukke spoornet in de Randstad

Zie beantwoording Kernpunt: K179

Pagina 117 van 644

4.2.2 Landsdeel oost Bijlage
Punt

Samenvatting reactie

Beantwoording

meer ruimte ontstaat voor goederentreinen dan
eerst gedacht. Het MER geeft aan dat 'door lagere
verkeershoeveelheden er meer ruimte voor
goederenvervoer is op deze route'. Inspreker vindt
kiezen voor de route over de IJssellijn nu prematuur.
Gelet op de ruimte die op het spoor bestaat door het
lager uitvallen van de goederenprognoses en de
opgeschoven ambitie in de Randstad is voortzetting
van gebruikmaken van huidige routes ook een
mogelijk alternatief. Het is volgens Inspreker zeer de
vraag of kopmaken vanuit bedrijfsoogpunt gewenst
is en de vervoerders er gebruik van zullen gaan
maken als er andere goedkopere routes voorhanden
zijn. In dat kader is het niet mogelijk om nu een
verantwoorde keuze te maken voor een behoefte
die pas op lange termijn speelt.
11

Inspreker stelt dat de effecten op de lijn tussen Elst
en Zutphen en tussen Hengelo en de grens nog niet
bekend zijn. Ook in het advies van de Commissie
m.e.r. op de Nota Reikwijdte en Detailniveau(NRD)
wordt geadviseerd de effecten op het hele tracé zo
vroeg mogelijk in te schatten. Dat is niet gebeurd en
maakt het nemen van een integraal gewogen besluit
over de variantkeuze in deze fase, volgens Inspreker,
niet mogelijk.

Zie beantwoording Kernpunt: K170

12

Inspreker stelt in de bijlage dat het methodisch niet
juist is om in de afweging tussen varianten nu nog
het criterium gebruikswaarde te introduceren. Dit
begrip is niet vermeld in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau.

Het klopt dat andere aspecten in tegenstelling tot de
gebruikswaarde op de effecten op de lokale
omgeving/het projectgebied worden beoordeeld. Deze
aspecten staan ook in directe relatie tot de lokale
omgeving. Met betrekking tot de gebruikswaarde is er
voor gekozen om de gehele rittijd mee te nemen en het
verschil in rittijd tussen de varianten te bepalen.
Hierdoor staat de tijdswinst per variant in verhouding
tot de totale rittijd. Zou je de varianten onderling slechts
vergelijken op het betreffende tracé, dan kan er een
scheef beeld geschetst worden.

13

Inspreker stelt dat de kosten voor mitigerende en
compenserende maatregelen te laag zijn geraamd,
omdat de projecteffecten onterecht laag zijn
ingeschat (hoge referentie) en omdat alleen is
gekeken naar maatregelen volgens wettelijke
normen en methoden zonder voldoende aandacht te
hebben voor het menselijke aspect

De projecteffecten zijn zo reëel mogelijk ingeschat op
basis van wettelijke normen. De referentie waarden zijn
bepaald aan de hand van de te verwachtte autonome
groei in treinaantallen zonder dat PHS GON wordt
ingevoerd. Het wil niet zeggen dat in de
referentiesituatie geen maatregelen nodig zijn. In PHS
GON zijn de maatregelen in beeld gebracht die nodig zijn
indien PHS GON wordt ingevoerd ten opzichte van de
referentiewaarde.

14

Inspreker stelt dat het onduidelijk is welke
maatregelen er worden genomen tegen de
toenemende geluidshinder als gevolg van de

Het doel van het MER onderzoek is de geluideffecten
van de varianten op de omgeving te bepalen, door onder
andere een vergelijking te maken met de
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autonome ontwikkeling. De besluiten zijn nog niet
genomen en daarom kunnen ze niet in de
referentiesituatie worden gebruikt.

referentiesituatie. Het maatregelpakket is ook voor de
referentiesituatie bepaald omdat op grond van de
wettelijke naleving van de geluidproductieplafonds ook
doelmatige maatregelen moeten worden onderzocht en
toegepast. Het maatregelen pakket dat is bepaald voor
de referentiesituatie is evenals bij de GON-varianten
slechts een inschatting van lichte en zware maatregelen.
e
In dit stadium bij het MER 1 fase is het detailniveau van
waar geluidschermen komen te staan nog zeer globaal.
Pas bij een gedetailleerd vervolgonderzoek zoals een
Ontwerp Tracébesluit zal de gekozen variant worden
uitgewerkt en zullen de maatregelen worden
afgewogen. Voor de referentiesituatie zal deze
gedetailleerde afweging niet meer plaatsvinden.

15

Inspreker stelt dat er geen inzicht is in welke
maatregelen op welke locatie worden voorgesteld
en of bijvoorbeeld NANOV maatregelen, zoals
raildempers, niet twee keer worden meegeteld.

Geluidmaatregelen zijn in deze 1 fase MER-studie
onderverdeeld in twee klassen, lichte en zware
maatregelen. Hierbij zijn lichte maatregelen
geluidschermen tot 2 m of raildempers. Zware
maatregelen kunnen schermen zijn tot 4 m hoog (of lage
schermen met raildempers). Het MER fase 1 onderzoek
is gericht om tot een keuze tussen de verschillende
varianten te kunnen komen. In diverse figuren in
hoofdstuk 5 van het Effectenrapport Geluid is
aangegeven welke maatregelen waar gedacht zijn. Deze
maatregelen zijn aanvullend op de bestaande
maatregelen. Op die plaatsen waar al (NaNOV)schermen zijn moeten deze worden verhoogd. Op
plaatsen waar al raildempers aanwezig zijn en waarvoor
aangegeven is dat een maatregel nodig is zal deze
maatregel bestaan uit een aanvullende afscherming.
Maatregelen zoals raildempers hebben uiteraard maar
een keer effect er worden dus ook maar een keer
meegerekend. Nadat een variant is gekozen worden de
voorzieningen in detail bepaald.

16

Inspreker stelt dat het onduidelijk is of naast de
noodzakelijke maatregelen ook wenselijke
maatregelen op het gebied van geluid zijn
opgenomen (zoals wordt betoogd).

De wetgever kent geen verschil tussen noodzakelijke en
wenselijke maatregelen. In het MER is bepaald welke
maatregelen moeten worden getroffen op basis van de
wetgeving: die maatregelen zijn dus tegelijk noodzakelijk
als wenselijk.

17

Inspreker stelt dat, anders dan in de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau is aangekondigd,
piekgeluiden en slaapverstoring niet zijn onderzocht.

Inspreker stelt dat piekgeluiden niet zijn meegenomen.
Piekgeluiden zijn inderdaad niet expliciet meegenomen.
Dit is ook niet aangegeven in de Wet milieubeheer en
ook niet aangekondigd in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau. De Wet milieubeheer is het wettelijke
kader waaraan getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar vanuit dient
te worden gegaan. Voor de beoordeling van railverkeer
(fluctuerende geluidniveaus) gaat de Wet milieubeheer

e
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uit van gemiddelde waarden, de equivalente
geluidniveaus over een etmaal (Lden), die in de tijd
evenveel energie bevatten als het in werkelijkheid
fluctuerende geluidniveau. Meer pieken leiden tot
hogere waarden van het equivalente geluidniveau,
evenals hogere pieken. Als zodanig houdt het
equivalente geluidniveau rekening met de geluidniveaus
tijdens de piek van de passage. Wat betreft de
slaapverstoring: in het Effectrapport Gezondheid is
aangegeven dat de Lnight (wat een maat is voor de
slaapverstoring) beduidend lager is dan de Lden, wat een
maat is voor geluidgehinderden. Omdat de
slaapverstoorden niet bepalend zijn voor de zgn.
Gezondheidseffectscreening (GES-score), is de
slaapverstoring verder niet expliciet meegenomen.

18

Inspreker stelt dat alle varianten een te positief
beeld van de geluidshinder geven van de
Twentekanaallijn, omdat er geen rekening wordt
gehouden met het feit dat de
personendienstregeling overdag geen mogelijkheid
toelaat voor goederentreinen.

In alle geluidberekeningen is ook rekening gehouden
met de reizigerstreinen. Bij de variant Twentekanaallijn
is het spoorontwerp zodanig dat ook overdag
goederentreinen kunnen rijden tussen de
reizigerstreinen.

19

Inspreker stelt dat in een aantal varianten de
effecten doorlopen tot over de grens van het
onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied dient te
worden uitgebreid.

Voor alle varianten die met elkaar vergeleken worden is
hetzelfde onderzoeksgebied gehanteerd (1000 m vanaf
de spoorlijn). Dit is groot genoeg om de varianten met
elkaar te kunnen vergelijken. Effecten buiten dit
onderzoekgebied zijn niet relevant.

20

Inspreker stelt dat geluidsschermen de leefbaarheid
negatief beïnvloeden door beperking van het vrije
zicht.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

21

Inspreker stelt dat voldoen aan de wet, niet uit sluit
dat de overlast in belangrijke mate toeneemt.

Zie beantwoording Kernpunt: K119

22

Inspreker stelt dat op het gebied
van bereikbaarheid naast de brandweer de
ambulance separaat moet worden geanalyseerd.

In het effectrapport 'bereikbaarheid hulpdiensten' bij
het MER is uiteengezet dat van de drie soorten
hulpdiensten de inzet van de brandweer het meest
kritisch is. Deze is dus tevens maatgevend voor de
effecten op de inzet van de ambulances en van de
politie.

23

Inspreker stelt dat sommige overwegen belangrijker
zijn dan andere en dat hieraan in het MER een groter
gewicht zou moeten worden toegekend.

Het verkeerskundige belang van overwegen komt tot
uiting in het gebruik (de intensiteit). Deze intensiteit
speelt een belangrijke rol bij het berekenen van de
gemiddelde wachttijd voor gemotoriseerd verkeer
(opgebouwd uit de dichtligtijd en de tijd die het kost tot
een wachtrij bij een overweg is opgelost) en het
berekende aantal voertuigverliesuren (dat bij een drukke
overweg veel hoger is dan bij een niet-drukke overweg).
Het 'belang' van de overwegen wordt dus wel degelijk
meegewogen.
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24

Inspreker stelt dat het aspect veiligheid bij
overwegen ontbreekt. Bij lange dichtligtijden gaan
mensen onder de spoorbomen door omdat men
denkt dat er een storing is.

Bij het bepalen van de in dit MER aangenomen
streefwaarden voor de gemiddelde wachttijd voor zowel
gemotoriseerd als langzaam verkeer is er rekening mee
gehouden dat boven bepaalde grenzen (voor wachttijd)
gedrag kan optreden dat niet gewenst is. De (aantallen)
overwegen waar in de huidige situatie, in de
referentiesituatie en in de varianten sprake is van een
overschrijding van de in dit MER aangenomen
streefwaarde voor gemiddelde wachttijd, zijn in het MER
e
naar voren gekomen. In het MER 2 fase zal na de keuze
voor een tracévariant op het gewenste detailniveau
aandacht worden geschonken aan de situaties waarop
gedoeld wordt. Overigens komen wachttijden, waarbij
gedacht zou kunnen worden aan storingen slechts zeer
sporadisch voor (zie dichtligtijden langste sluitingen per
overweg in de bijlagen van de deelrapportage 'PHS GON:
Effectrapport bereikbaarheid'). In het ontwerp en de
kostenraming is wel rekening gehouden met
maatregelen om de veiligheid op overwegen te
vergroten.

25

Inspreker stelt dat het goed is om een vergelijking te
maken tussen de verschillende varianten, maar dat
voor een degelijke onderbouwing een meer
gedetailleerde verkenning noodzakelijk is, waarin de
lokale aspecten worden meegenomen zoals
blokkades van andere kruisingen in de buurt van een
overgang.

In het hoofdrapport van het MER is aan het genoemde
punt inderdaad geen aandacht geschonken. In de
deelrapportage 'PHS GON: Effectrapport bereikbaarheid'
is echter een bijlage opgenomen, waarin voor elke
overweg (voor elke variant) zowel de gemiddelde
maximale wachtrijlengte als de maximaal optredende
wachtrijlengte is weergegeven. Wegbeheerders en
andere belanghebbenden hebben dus reeds inzicht in de
e
optredende effecten. Op basis van het MER 1 fase (de
bereikbaarheidseffecten op 'passageniveau' als geheel)
wordt nu allereerst een keuze gemaakt uit de
e
beschouwde tracévarianten. Pas in het MER 2 fase
wordt op het door de inspreker gewenste detailniveau
nadere aandacht geschonken aan situaties waarop
gedoeld wordt.

26

Inspreker stelt dat in de systematiek zoals gebruikt in
het MER alle overgangen gelijk beoordeeld zijn,
terwijl sommige overwegen belangrijker zijn dan
andere. Dit zou in de weging meegenomen moeten
worden. Dat levert andere effecten tussen de
verschillende varianten.

Het verkeerskundige belang van overwegen komt tot
uiting in het gebruik (de intensiteit). Deze intensiteit
speelt een belangrijke rol bij het berekenen van de
gemiddelde wachttijd voor gemotoriseerd verkeer
(opgebouwd uit de dichtligtijd en de tijd die het kost tot
een wachtrij bij een overweg is opgelost) en het
berekende aantal voertuigverliesuren (dat bij een drukke
overweg veel hoger is dan bij een niet-drukke overweg).
Het 'belang' van de overwegen wordt dus wel degelijk
meegewogen.

27

Inspreker stelt dat er niet is gekeken naar de
spreiding van wachttijden bij de verschillend

De spreiding van de wachttijden is onderdeel van het
gehanteerde berekeningsmodel.
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overgangen. Deze is van invloed op de aanrijtijden
van de hulpdiensten.
28

Inspreker stelt dat op het gebied van bereikbaarheid
de huidige situatie al om maatregelen vraagt en dat
een toename van het treinverkeer deze nog
urgenter maakt.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

29

Inspreker stelt dat de nulmeting in Borne ten
aanzien van wachttijden niet is gebruikt in het MER.

De in het MER gebruikte beoordelingssystematiek is
door een combinatie van adviesbureaus (DHV/Grontmij)
gereviewd en ook de berekeningsmethodiek is, door de
TU Delft en Universiteit Twente, van een second opinion
voorzien. Hieruit is naar voren gekomen dat het mogelijk
is om met de methode op adequate wijze een selectie
van overwegen te bepalen die een
bereikbaarheidsproblematiek heeft. De methode is
correct. Meer belangrijk dan de 'theoretische
goedkeuring' is echter dat de systematiek in de praktijk
al diverse keren heeft aangetoond een juiste mate van
bereikbaarheidsproblematiek te berekenen. Dit is zowel
aangetoond in de gemeente Deventer, de gemeente
Borne, maar ook bijvoorbeeld door toepassingen in
Castricum en Barneveld.

30

Inspreker stelt dat het in het MER ontbreekt aan
mitigerende maatregelen voor verkeersafwikkeling
(zoals ongelijkvloerse kruisingen).

In het onderzoek voor het MER is nergens gebleken dat,
als gevolg van de extra goederentreinen, een overweg
zou moeten worden vervangen door een ongelijkvloerse
kruising. Die maken dan ook geen deel uit van het plan.

31

Inspreker stelt dat er maatregelen dienen te worden
opgenomen in het MER voor de overschrijding van
de grenswaarden op een aantal overwegen.

In het MER is naar voren gekomen dat er zowel in de
huidige situatie, de referentiesituatie en de varianten
voor wat betreft wachttijd voor zowel gemotoriseerd
verkeer als langzaam verkeer soms overschrijdingen
plaatsvinden ten opzichte van de in dit MER
aangenomen streefwaarden. Streefwaarden zijn minder
'hard' als grenswaarden. Er is dan ook niet direct sprake
van een onacceptabele situatie die 'koste wat het kost'
e
opgelost zal moeten worden. Op basis van het MER 1
fase (de bereikbaarheidseffecten op 'passageniveau' als
geheel) wordt nu allereerst een keuze gemaakt uit de
e
beschouwde tracévarianten. In het MER 2 fase wordt
op het gewenste detailniveau nogmaals aandacht
geschonken aan situaties waarop gedoeld wordt.

32

Inspreker stelt dat de categorie 'overige treinen' niet
is meegenomen in de berekening van de wachttijden
bij de overwegen.

Zie beantwoording Kernpunt: K117

33

In de modelberekeningen is onterecht uitgegaan van
realisatie van tunnels Aalderinksingel in Almelo en
Oosteriklaan in Deventer in de referentie. Deze
staan niet in de plannen of zijn fysiek niet inpasbaar.
Deze overwegen blijven echter

De realisatie van de tunnel Oosteriklaan in Deventer
maakt onderdeel uit van het ‘NaNOV
maatregelenpakket’. De gemeente Deventer en ProRail
verwachten nog in 2013 hierover overeenstemming te
bereiken. De tunnel Aalderinksingel voor langzaam
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gelijkvloers waardoor de bereikbaarheid
verslechtert. De effecten in het MER zijn niet juist
voor deze steden.

verkeer is inmiddels gerealiseerd en opengesteld.

34

Inspreker stelt dat de GES niet juist is toegepast en
dat het weinig extra inzichten biedt ten opzichte van
losse milieueffectonderzoeken doordat bij
toekenning van de scores is aangesloten bij de
wettelijke grenswaarden.

De gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht aan de
hand van de GES-methodiek zoals opgesteld door
overheid en GGD. Hierin worden de GES-scores en
beoordelingen als logische reeks afgeleidt van de
wettelijke grenswaarden. De toegevoegde waar van de
GES is dat de gezondheidseffecten van verschillende
aspecten naast elkaar zichtbaar worden gemaakt.

35

Inspreker stelt dat het waardevoller zou zijn indien
er een vergelijking zou worden gemaakt van
gezondheidsscores met absolute waarden in plaats
van de referentie en de toegenomen effecten.

Doel van het MER is om de verschillen tussen de
varianten in relatie tot de referentiesituatie in beeld te
brengen. Daarnaast is in het effectrapport gezondheid
ook de gezondheidscore in absolute zin beschouwd.

36

Inspreker stelt dat voor het in kaart brengen van de
gezondheidseffecten niet de juiste eenheid is
gebruikt om de geluidsbelasting te scoren. In plaats
van de gemiddelde geluidsbelasting (Lden) had de
gemiddelde geluidsbelasting in de nacht (Lnight)
gebruikt moeten worden. Op sommige locaties
wordt de piekbelasting voor industrielawaai (80 dB)
wel 30x per etmaal overschreden wat een
onvoldoende GES-score zou moeten opleveren.

In het effectrapport gezondheid is beschreven wat de
effecten kunnen zijn van ernstige slaapverstoring. De
gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door middel
van de GES-systematiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight en dat deze bepalend is.

37

Inspreker twijfelt of de GES op de juiste wijze is
toegepast. Inspreker geeft aan dat de regionale GGD
onderzoekt of de systematiek correct is toegepast.

Bij het opstellen van de GES is gebruikt is gemaakt van
de meest recente versie van het Handboek
Gezondheidseffectscreening zoals opgesteld door GGD
Nederland. Het toekennen van GES-scores voor de
verschillende aspecten is uitgevoerd zoals aangegeven in
het handboek.

38

In alle varianten (inclusief huidige - en
referentiesituatie) scoort meer dan 30% van de
woningen matig op gezondheidskwaliteit. Er is geen
sprake van structurele afname van de
gezondheidskwaliteit in één van de varianten.

De matige score waar inspreker op doelt, betreft de
score na optelling van alle aspecten. Doordat voor het
aspect lucht alle adressen in een matige
gezondheidskwaliteit vallen is er sprake van een
constante score in de optelling. Daarnaast is er
inderdaad geen sprake van structurele toe- of afname in
gezondheidskwaliteit in één van de varianten.

39

Het is onduidelijk waarom trillingshinder niet in de
GES-scores is opgenomen. Dat terwijl de varianten
juist op trillingshinder niet goed scoren. De hinder
van trillingen en geluid door bewoners aan het
spoor pleit ervoor ook trillingen mee te laten wegen
in de GES-scores.

Op het gebied van trillingen is er nog geen definitieve
wetgeving die normen voorschrijft en er is ook nog geen
eenduidige beschrijving van dosiseffect relaties voor
gebruik in modelmatige studies waardoor deze ook niet
in de GES-methodiek zoals vastgesteld door overheid en
GGD is opgenomen.

40

Inspreker stelt dat in het MER verschillende
dosismaten (Vper en Vmax) worden gebruikt voor de
verschillende varianten. Deze zijn niet vergelijkbaar
volgens inspreker.

Zie beantwoording Kernpunt: K182

41

Inspreker stelt dat er door ProRail en de provincie

Zie beantwoording Kernpunt: K185
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Overijssel in 2011 trillingsonderzoeken zijn gedaan.
Deze onderzoeken geven een overschrijding van
de streefwaarden bij de helft van de woningen.
Inspreker mist in het MER een verwijzing naar deze
onderzoeken.
42

De regelgeving en het model om trillingen in kaart te
brengen is nog in ontwikkeling. Er bestaat volgens de
inspreker nog veel onzekerheid over de
betrouwbaarheid van de uitkomsten. Inspreker vindt
dat deze onzekerheden in het MER onvoldoende zijn
benoemd.

Het gebruikte model is getoetst aan de hand van een
groot aantal metingen in verschillende typen gebouwen,
e
verspreid door heel Nederland. Voor de 1 fase van het
MER is een conservatief model gebruikt, bij ruim 95
procent van de gebouwen is in werkelijkheid een lagere
trillingssterkte gemeten dan uit de modelberekening
volgt.

43

Inspreker stelt dat er geen goede afweging tussen de
varianten kan worden gemaakt zonder een inzicht in
de kosten van de mitigerende maatregelen. Volgens
Inspreker zijn deze kosten niet in kaart gebracht.

Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

44

Volgens Inspreker kent het trillingsonderzoek zware
omissies, terwijl dit een van de meest
onderscheidende aspecten tussen de varianten is.
Het MER biedt hierdoor niet het inzicht om een
zorgvuldige afweging te kunnen maken.

Onduidelijk is welke omissies worden bedoeld. Het
onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen en
regelgeving en in lijn met de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD). In de aanvulling op het MER wordt
nog ingegaan op de kosten van de eventueel te nemen
maatregelen om trillingen te beperken conform de BTS.

45

Inspreker stelt dat wettelijk gezien wordt voldaan
aan de eisen die worden gesteld aan de externe
veiligheid, maar het MER geeft in deze fase geen
inzicht in de maatregelen die genomen moeten
worden ten behoeve van hulpdiensten.

De inspreker heeft gelijk. Zoals is aangegeven in het MER
(par. 3.3.3.) wordt apart van het MER door ProRail
samen met de Veiligheidsregio’s (hulpdiensten) gewerkt
aan een Integraal Veiligheidsplan. Daarin wordt gekeken
naar de eventueel benodigde extra maatregelen t.b.v. de
zelfredzaamheid en het optreden van de hulpdiensten.

46

Inspreker stelt dat de kwalitatieve aspecten van
zelfredzaamheid in het MER zijn onderbelicht.
Inspreker vraagt het ministerie om naast de toets op
wettelijke normen mee te denken over de invulling
van veiligheidsmaatregelen en zelfredzaamheid.

De inspreker heeft gelijk. Zoals is aangegeven in het MER
(par. 3.3.3.) wordt apart van het MER door ProRail
samen met de Veiligheidsregio’s (hulpdiensten) gewerkt
aan een Integraal Veiligheidsplan. Daarin wordt gekeken
naar de eventueel benodigde extra maatregelen t.b.v. de
zelfredzaamheid en het optreden van de hulpdiensten.

47

Inspreker stelt dat er voor de oriëntatiewaarde voor
groepsrisico geen wettelijke normen zijn, maar dat
er bestuurlijke afspraken over zijn gemaakt (10 juli
2010). Inspreker gaat ervan uit dat deze alsnog
worden toegepast.

Inspreker doelt op de bestuurlijke afspraken die op 10
juli 2010 in het kader van de totstandkoming van
Basisnet zijn gemaakt. Die gelden ook thans nog steeds.

48

Inspreker stelt dat in het MER geen kosten worden
opgenomen voor mitigerende maatregelen voor
ecologie. Er is echter wel sprake van barrièrewerking
waar fauna (inclusief beschermde soorten) last van
heeft (door EHS, verbindingszones). In het MER
wordt gesuggereerd faunapassages op te nemen,
maar deze ontbreken in de kostenraming.

In het rekenmodel zijn ramingen opgesteld voor
spooraanpassingen en voor inpassingmaatregelen. Bij
inpassingmaatregelen gaat het om geluidwerende
voorzieningen en ecologische maatregelen. Bij elk thema
is beschreven welke compenserende en mitigerende
(verzachtende) maatregelen mogelijk zijn om de
effecten op te heffen of te verzachten. Ook is bepaald
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welke maatregelen vanuit wetgeving genomen moeten
worden en welke maatregelen redelijkerwijs genomen
zullen worden bij een dergelijk project. Deze
maatregelen zijn meegenomen in de kostenramingen
van de verschillende varianten en met deze maatregelen
is rekening gehouden bij de beoordeling van de effecten.
e

49

Inspreker stelt dat de toename van stikstofdepositie
in Natura 2000-gebied een zorgpunt is. Indien niet
goed in beeld gebracht, kan dat tot
vertraging/aanpassing van de procedures leiden.

In de 1 fase MER zijn de effecten van stikstofdepositie
in Natura 2000-gebieden in beeld gebracht op voortoets
niveau. Door middel van een passende beoordeling in
het kader van de Natuurbeschermingswet dient nader
onderzocht en bepaald te worden of dit significant
negatieve effecten zijn.

50

Inspreker stelt dat het MER betoogt dat aan de
beleidsregel natuurcompensatie moet worden
voldaan (mitigatie en compensatie). Deze
maatregelen zijn in eerste aanleg uitgewerkt
(zoeklocaties). Deze kosten zijn nog niet bekend,
maar komen bovenop de huidige schatting van
maatregelen.

Dit aspect wordt in de 2 fase van het MER
meegenomen.

51

Inspreker wijst erop dat in het MER wordt
aangegeven dat er gecompenseerd moet worden
door aanleg van nieuw oppervlaktewater. Ook deze
kosten zijn nog niet bekend.

Oppervlakte watercompensatie is nu niet meegenomen
e
in het MER 1 fase aangezien het niet onderscheidend is
e
voor de variantkeuze. Bij het MER 2 fase zal de
oppervlaktewatercompensatie (en de kosten daarvan)
nadrukkelijk wel aan de orde komen.

52

Inspreker stelt dat de doorsnijding van
grondwaterbeschermingsgebied mitigerende
maatregelen tot gevolg moet hebben op grond van
de provinciale omgevingsverordening.

Vanaf het in werking treden van de wet Basisnet (in de
eerste helft van 2014) gelden voor elke spoorlijn
maximale hoeveelheden vervoer van gevaarlijke stoffen.
Een dergelijk maximum geldt thans nog niet, zodat
Basisnet per definitie zorgt voor een beperking van de
risico's in vergelijking met de situatie vóór Basisnet. Er is
dus in het algemeen geen reden voor het treffen van
mitigerende maatregelen. Specifiek voor de Twentelijn
geldt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door
Basisnet wordt beperkt in vergelijking met het feitelijke
vervoer in de afgelopen jaren: de risico's nemen daar
dus af.

53

Inspreker heeft gebruik gemaakt van het Statement
van landsdeel Oost Nederland over PHSgoederenroute Oost: Nee, tenzij!

Zie beantwoording Kernpunt: K113

e
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1

De referentievariant beschrijft de toestand in 2030
zonder aanpassingen aan het spoor maar met
intensivering van het goederenvervoer. Onduidelijk
is waarop de prognose voor het goederenvervoer is
gebaseerd. Het MER zou moeten worden uitgebreid
met een onderbouwing en gebruik van een reële
inschatting van de goederenstroom op het spoor.

Meer inzicht in de goederenprognoses is te vinden in het
TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer' dat juli 2012 aan de Tweede
kamer is gestuurd, en aansluitend in het rapport
'Verwerking herijkte goederenprognoses' (ProRail, 2013)
dat in april 2013 aan de Tweede Kamer is gestuurd.
Beide rapporten zijn in te zien op
www.rijksoverheid.nl/phs

2

In buitengebieden wordt het geluid van passerende
treinen anders beleefd dan in stedelijke omgevingen.
Inspreker is van mening dat in het MER een weging
wordt meegenomen voor geluidhinder door
(nachtelijke) goederentreinen in stilte- en
natuurgebieden en dunbevolkte agrarische zones.

De geluidbelastingen zijn berekend als Lden-waarden.
Hierbij worden de geluidniveaus gemiddeld over 24 uur
waarbij de niveaus tussen 19:00 en 23:00 uur met 5 dB
worden verhoogd en die tussen 23:00 en 7:00 uur met
10 dB. Er wordt in de berekeningen dus rekening
gehouden met het feit dat geluid in de nacht hinderlijker
is dan overdag. Er wordt bij de bepaling van mogelijke
maatregelen volgens het wettelijke instrument (het
doelmatigheidscriterium) echter geen rekening
gehouden met een mogelijk andere hinderbeleving in
het buitengebied.

3

Circa 80% van de te gebruiken wagons zou
geluidarm zijn en dus 20% niet. De wagons zijn allen
eigendom van buitenlandse verhuurders, die ze
verhuren aan buitenlandse vervoerders. Tenzij
wettelijke eisen worden gesteld én gehandhaafd
door middel van effectieve inspecties aan
onderhoud van wagons en de geluidproductie, heeft
het ministerie van I&M geen invloed op het feitelijke
geluidniveau van de treinen. Inspreker is van mening
dat het MER rekening moet houden met de praktijk
van achterstallig onderhoud aan materieel in
combinatie met gebrekkig railonderhoud.

De geluidproductieplafonds op grond van de Wet
milieubeheer staan een ongebreidelde groei van het
treinverkeer niet toe. Jaarlijks vindt er een monitoring
van het geluid plaats. Indien de geluidproductieplafonds
dreigen te worden overschreden, dienen er maatregelen
te worden onderzocht. Mocht de instroom van stil
materieel minder voortvarend gaan dan voorzien en zal
dit tot een (dreigende) overschrijding van de
geluidproductieplafonds leiden. ProRail dient in dat
geval doelmatige maatregelen te onderzoeken.

4

De Beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS)
beoordeelt alleen de toelaatbaarheid van trillingtoename. Inspreker acht deze verwarrende regeling
ongeschikt om de huidige situatie (waarin zich
schadegevallen voordoen) te beoordelen.

De beoordeling op basis van de BTS vindt plaats conform
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De trillingen
die voor personen hinderlijk zijn leiden nog (lang) niet
tot schade aan gebouwen. Schade aan gebouwen door
trillingen gebeurt bij aanzienlijk hogere trillingssterktes.
De keuze in het beoordelingskader om alleen naar een
toename in trillingshinder te kijken is een bewuste
keuze, zowel omdat mensen doorgaans na een tijd
wennen aan trillingen van treinverkeer, maar ook omdat
mensen vaak zelf langs het spoor zijn gaan wonen. Hoge
trillingssterktes in woningen zijn vaak een gevolg van de
bouwkundige constructie van de woning.

5

Via rekenmethodes van de SBR (maatregel ter
beoordeling van trillinghinder aan gebouwen) wordt

Een inschatting van de mogelijk benodigde
trillingsmaatregelen om de toename in trillingshinder te
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bekeken of het aantal woningen dat de kans loopt
op schade door treinen zal toenemen. Maar
maatregelen om die schade (laat staan de toename
van die schade) te voorkomen ontbreken in de
plannen. Inspreker geeft aan dat in het MER moet
worden aangegeven welke compenserende of
reducerende maatregelen moeten worden
genomen, om het schaderisico door trillingen op een
normaal (d.w.z. genormeerd) niveau te krijgen en te
houden.

beperken wordt bepaald in de Aanvulling op het MER 1
fase, die eind 2013 gepubliceerd wordt. Het project leidt
niet tot een toename van het aantal gebouwen waar
schade conform de SBR A-richtlijn, ten gevolge van
treinverkeer, optreedt. Maatregelen ter voorkoming van
trillingsschade zijn dus niet nodig.

6

Inspreker geeft aan dat in het MER aangegeven
moet worden welke compenserende of reducerende
maatregelen moeten worden genomen om de
hinder door trillingen op een normaal (d.w.z.
genormeerd) niveau te krijgen en te houden.

Een inschatting van de benodigde trillingsmaatregelen
e
wordt bepaald in de Aanvulling op het MER 1 fase, die
eind 2013 gepubliceerd wordt. Er worden maatregelen
afgewogen op locaties waar een voelbare toename van
de trillingshinder optreedt, conform de BTS.

7

Inspreker geeft aan dat in het MER aangegeven
moet worden welke compenserende of reducerende
maatregelen moeten worden genomen om het
gezondheidsrisico door trillingen op een normaal
(d.w.z. genormeerd) niveau te krijgen en te houden.

Zie beantwoording Kernpunt: K133

8

Inspreker geeft aan dat de compenserende of
reducerende maatregelen met betrekking tot
schade, hinder en gezondheidsrisico door trillingen
onderdeel uit moeten maken van de economische
aspecten.

Een inschatting van de mogelijk benodigde
trillingsmaatregelen en de bijbehorende kosten wordt
e
bepaald in de Aanvulling op het MER 1 fase, die eind
2013 gepubliceerd wordt. De kosten van
trillingsmaatregelen zijn dan ook opgenomen in de
kostenraming

9

De rekenmethodes van de SBR over trilling schade
gaan uitsluitend over het risico van constructieve
schade aan woningen. Inspreker geeft aan dat de
opsteller van het MER het ten onrechte acceptabel
acht, dat berekeningen aantonen dat het aantal
woningen toeneemt dat door treintrillingen
constructief onveilig wordt.

De SBR A-richtlijn geeft zowel uitsluitsel over het risico
op constructieve als op cosmetische schade aan
gebouwen. Het project leidt niet tot een toename van
het aantal gebouwen waar mogelijk trillingsschade ten
gevolge van treinverkeer optreedt.

10

Inspreker geeft aan dat er in het MER perspectieven
moeten worden geschetst waarbij het uitgesloten
wordt dat de constructieve veiligheid van gebouwen
door trillingen wordt aangetast.

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar constructieve schade conform de SBR Arichtlijn, ten gevolge van treinverkeer, optreedt.
Maatregelen ter voorkoming van trillingsschade zijn
daarom niet nodig.

11

Inspreker geeft aan dat de kosten voor maatregelen
tegen aantasting van constructieve veiligheid van
gebouwen door trillingen deel uit moeten maken
van de “economische aspecten”.

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar schade conform de SBR A-richtlijn, ten
gevolge van treinverkeer, optreedt. Maatregelen ter
voorkoming van trillingsschade zijn dus niet nodig en
daarmee maakt dit onderdeel geen deel uit van
'economische aspecten'.

12

In het MER wordt door de keuze van de
referentievariant de vergelijking van de tracés en
hun gevolgen gemanipuleerd. In het MER zou ook de
achteruitgang t.o.v. de huidige situatie moeten

Zie beantwoording Kernpunt: K011

e

Pagina 128 van 644

4.2.3 Regionaal Overleg Noordelijkke Aftakking (RONA)
Punt

Samenvatting reactie

Beantwoording

worden gewogen.
13

Inspreker geeft aan dat de BTS en SBR zich in het
geheel niet uitlaten over trillingsschade die zich
beperkt tot cosmetische (dit is: niet de constructieve
veiligheid beïnvloedende) schade.

De BTS is een richtlijn ter beoordeling van trillingshinder,
en niet bedoeld voor trillingsschade. In het onderzoek
e
ten behoeve van het MER 1 fase is daarnaast gebruik
gemaakt van de SBR A-richtlijn, deze richtlijn neemt
cosmetische schade ook mee in de beoordeling.

14

Inspreker geeft aan dat de BTS en SBR zich in het
geheel niet uitlaten over gezondheidsschade die
direct of indirect door trillingen worden veroorzaakt.

Zie beantwoording Kernpunt: K133

15

Inspreker stelt dat in het MER maatregelen moeten
worden voorgesteld die de kans op cosmetische
trillingsschade optimaal verlagen.

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar schade conform de SBR A-richtlijn, ten
gevolge van treinverkeer, optreedt. Maatregelen ter
voorkoming van trillingsschade zijn dus niet nodig.

16

Inspreker vindt dat de eventueel optreden
cosmetische schade moet worden ingeschat en
vergoed.

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar schade conform de SBR A-richtlijn, ten
gevolge van treinverkeer, optreedt. De gevraagde
inschatting is daarom niet noodzakelijk.

17

De kosten van maatregelen ter verlaging van en
vergoedingen voor cosmetische schade maken deel
uit van de “economische aspecten”.

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar mogelijk trillingsschade ten gevolge van
treinverkeer optreedt. De kosten voor cosmetische
schade zijn dan ook nihil.

18

In het MER is een fijnmazig web aan thema’s
geweven waarin grondwater, oppervlaktewater en
waterkeringen een belangrijke rol spelen. De
combinatie van rioolwater,
oppervlaktewaterinfiltratie en bluswater ten gevolge
van rampenbestrijding ontbreekt in zijn geheel.
Inspreker acht dit gezien de recente ervaring in
België (Wetteren) een ernstige omissie, die een
eindoordeel over de tracévarianten onmogelijk
maakt.

Inspreker duidt waarschijnlijk op krantenberichten over
het ongeluk in het Belgische Wetteren. In afwachting
van de onderzoeksrapporten over dat ongeluk kunnen
daarover nog geen brede conclusies - bv over de rol van
riolen - worden getrokken.

19

Inspreker vindt dat met betrekking tot de combinatie
van rioolwater, oppervlaktewaterinfiltratie en
bluswater ten gevolge van rampenbestrijding, de
kosten van bijbehorende maatregelen en
toekomstige beheerskosten deel uit maken van de
“economische aspecten”.

Inspreker duidt waarschijnlijk op krantenberichten over
het ongeluk in het Belgische Wetteren. In afwachting
van de onderzoeksrapporten over dat ongeluk kunnen
daarover nog geen brede conclusies - bv over de rol van
riolen - worden getrokken.

20

Het “vastgelegde risico-plafond” is vastgesteld met
de behulp van de “RisicoBerekeningsMethode II”
(RBMII). Deze methode is door de Adviesraad
Gevaarlijke Stoffen in 2009 als “niet robuust”
beoordeeld en is dus niet goedgekeurd. De
resultaten van deze tekort schietende methoden
worden in het MER als vaststaande feiten
gehanteerd. De risico’s worden echter stelselmatig
te laag ingeschat.

Inmiddels is in de wetgeving (Basisnet) voorgeschreven
dat voor externe veiligheidberekeningen langs
doorgaand spoor uitsluitend het rekenmodel RBM II mag
worden gebruikt.

21

Inspreker geeft aan dat de kans op incidenten groter

De invloed van wissels en overwegen op de kans op een

Pagina 129 van 644

4.2.3 Regionaal Overleg Noordelijkke Aftakking (RONA)
Punt

Samenvatting reactie

Beantwoording

is geworden als gevolg van overgangen en wissels.
Op basis van actuele kennis (Wetteren) en met een
robuuste berekeningsmethodiek moeten de
veiligheidsrisico's reëel worden ingeschat.

ongeval is onderdeel van het berekeningsmodel: die
invloed is dus meegenomen in de berekeningen.

22

De (hogere) kosten van maatregelen en beheer als
gevolg van actuele kennis en een robuuste
berekeningsmethodiek maken deel uit van de
“economische aspecten”.

Inspreker doelt op mogelijk 'hogere kosten als gevolg
van veiligheidsrisico’s op basis van actuele kennis
(Wetteren) en met een robuust geachte
berekeningsmethode.' Aangezien er nog geen
rapportage beschikbaar is over het ongeval in Wetteren
valt nog niets te zeggen over eventuele extra
veiligheidsmaatregelen die als gevolg van dat ongeval
overwogen zouden moeten worden.

23

In het MER 1998 (over de Noordelijke Aftakking van
de Betuwelijn) worden de varianten over bestaand
spoor afgekeurd voor intensief goederenvervoer.
Zowel de situatie als de vereisten zijn sinds 1998 niet
wezenlijk veranderd. Die conclusie heeft het
Ministerie van I en M niet gevolgd. Een verwijzing
ontbreekt ook.

Het oordeel over de MER-studie in 1998 was niet dat het
bestaande spoor ongeschikt was voor goederentreinen,
maar wel dat er heel veel maatregelen aan het
bestaande spoor nodig zouden zijn. De huidige
prognoses duiden op lagere treinaantallen dan in de
studie van 1998, deze rechtvaardigen geen aanleg van
een nieuwe spoorlijn. De maatregelen aan en rond het
bestaande spoor die nodig zijn bij deze lagere
e
treinaantallen zijn nu in het MER 1 fase onderzocht en
e
zullen in het MER 2 fase worden uitgewerkt.

24

Inspreker geeft aan dat in de risicobeschouwingen
volgens RBMII niet gerept wordt over technische
gebreken aan het rollend materieel. Bovendien is al
jarenlang een gebrekkig veiligheidssysteem
manifest. De verhoogde veiligheidsrisico’s moeten in
het MER worden verwerkt.

Het voorgeschreven berekeningsmodel is onder andere
gebaseerd op ongevallen die in het verleden zijn
geschied. Daarin is dus ook verwerkt dat sommige
materieel technisch minder optimaal is dan ander
materieel. Overigens voldoet al het materieel aan
technische eisen die op Europees niveau worden
gesteld.

25

Het met RBMII vastgelegde risicoplafond is de
uiterste risicogrens waarop nog juist geen
(ingrijpende) maatregelen nodig zijn en geen grens
waaronder het veilig zou zijn. Inspreker is van
mening dat dit onaanvaardbaar is gezien de
bevolkingsdichtheid en het aanwezige kwetsbare
groepen. Dit ook gezien in het licht van de
discutabele rekenwijze.

Inspreker heeft bezwaar tegen de methode van de
risicoplafonds in Basisnet en tegen de rekenmethode.
Inspreker had zich met deze bezwaren moeten richten
tot de wetgever (het Parlement). Met deze bezwaren
kan thans niets gedaan worden, omdat de wet Basisnet
inmiddels door het Parlement vastgesteld en begin 2014
in werking zal treden; de berekeningsmethode is ook
vastgelegd in de regelgeving.

26

Treinen met gevaarlijke stoffen mogen wettelijk niet
stoppen onderweg. Bij de variant “kopmaken in
Deventer” wordt nota bene midden in de stad
gestopt. Inspreker acht dit een aanvaarden van
vermijdbaar risico en daarmee roekeloos gedrag van
de overheid.

Dit bezwaar berust op een misverstand: er bestaat geen
wettelijke regel die het stoppen van een trein met
gevaarlijke stoffen verbiedt.

27

De wachtlocatie in variant Bathmen-west bevindt
zich boven een waterbergingsgebied. Dit lijkt de
inspreker onverstandig in verband met de frequentie
waarop lekkende ketelwagens voorkomen en er dus

Lekkende ketelwagens komen slechts sporadisch voor,
en dan zijn de gelekte hoeveelheden meestal zeer
beperkt ('druppellekkage'). De invloed daarvan op het
water in het waterbergingsgebied zal dus ook zeer

Pagina 130 van 644

4.2.3 Regionaal Overleg Noordelijkke Aftakking (RONA)
Punt

Samenvatting reactie

Beantwoording

gevaarlijke of giftige stoffen lekken. De MER kent dit
effect niet, maar zou dit moeten kennen.

beperkt zijn. Toch zal hier in de 2 fase van het MER naar
gekeken worden.

28

Inspreker vindt dat het vrijkomen van koperdeeltjes
fijnstof van remblokken en stroomafnemers in het
MER verwerkt moeten worden. In omgevingen met
veel bebouwing en hoge bevolkingsconcentraties
leidt dit tot extra vervuiling en dus extra
onderhoudskosten.

In de modelberekeningen is rekening gehouden met het
vrijkomen van fijn stof (waaronder koper) door remmen
en bovenleiding of stroomafnemers. Dit is verwerkt in de
emissiefactoren zoals aangegeven in paragraaf 3.4 van
het MER en nader gespecificeerd in het deelrapport
lucht. De bijdrage van het extra goederenverkeer per
spoor aan de totaalconcentratie zoals berekend is
daarbij erg klein.

29

Inspreker vindt dat het vrijkomen van koperdeeltjes
fijnstof van remblokken en stroomafnemers in het
MER verwerkt moeten worden. In omgevingen met
veel bebouwing en hoge bevolkingsconcentraties
leidt dit tot extra vervuiling en dus tot
gezondheidsrisico's.

In de modelberekeningen is rekening gehouden met het
vrijkomen van fijn stof (waaronder koper) door remmen
en bovenleiding of stroomafnemers. Dit is verwerkt in de
emissiefactoren zoals aangegeven in paragraaf 3.4 van
het MER en nader gespecificeerd in het deelrapport
lucht. De bijdrage van het extra goederenverkeer per
spoor aan de totaalconcentratie zoals berekend is
daarbij erg klein.

30

Inspreker is van mening dat de kosten en
schadeloosstellingen van aanwonenden als gevolg
van koperdeeltjes en fijnstof deel uit moeten maken
van de “economische aspecten”.

De bijdrage van het spoorverkeer aan de
totaalconcentratie fijn stof (inclusief koperdeeltjes) is
erg klein. Bovendien ligt de totaalconcentratie zeer ruim
onder de grenswaarden waardoor de effecten, indien al
aanwezig, zeer klein zullen zijn.

31

In de kosten voor het geschikt maken van de
spoorlijnen en de kostenvergelijking tussen de tracés
wordt nergens de waardevermindering van
onroerend goed en planschade genoemd en
meegenomen. Inspreker geeft aan
dat deze essentiële schadeposten voor
omwonenden evenals schadeloosstellingen in de
“economische aspecten” moeten worden
meegewogen.

Zie beantwoording Kernpunt: K167

32

Inspreker vindt dat door de gefaseerde wijze waarop
het besluitvormingsproces wordt doorlopen, op
misleidende wijze een besluit wordt geforceerd. Er
wordt geen inzicht verschaft in het gehele
kostenniveau inclusief alle investeringen en
schadeloosstellingen.

Gekozen is voor een getrapte benadering: eerst een
keuze uit de tracévarianten, daarna de volledige MEReffecten en kosten van het gehele tracé. In de afweging
is ook meegenomen dat de omwonenden van de
varianten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over het
feit of de extra goederentreinen bij hen langs gaan
rijden. Als het MER niet zou zijn opgeknipt heeft
iedereen onduidelijkheid totdat het gehele MER is
e
gerealiseerd. In het MER 2 fase zullen de kosten van het
gehele tracé tussen Elst en Oldenzaal-grens in kaart
worden gebracht.

33

Inspreker geeft aan dat de toekomstvastheid van de
plannen betrekkelijk is. Als overheidsprognoses van
goederenvervoer uitkomen, is er geen ruimte meer
voor groei van het personenvervoer.

Het aantal personentreinen per dag is gelijk aan de
huidige situatie. PHS voorziet hier geen groei in.
Overigens is het niet zo dat er geen ruimte meer zou zijn
voor extra personenvervoer. Dit is zeer wel mogelijk,

e
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34

In de MER prognoses wordt uitgegaan van (t.o.v.
heden) geïntensiveerd goederenvervoer en dat de
frequentie van personentreinen in de toekomst
gelijk blijft. Inspreker acht dit niet reëel om het
programma PHS, waaruit het programma GON is
voortgekomen, juist uitgaat van verhoogde
frequentie van personentreinen. Dat is voor het
beoordelen van de `toekomstbestendigheid' ook
essentieel. Het MER moet de intensivering van
personenvervoer meenemen en in de vergelijkingen
betrekken.

De voor PHS gehanteerde prognoses van het
reizigersvervoer geven geen aanleiding om een groei in
het aantal reizigerstreinen te verwachten in OostNederland. Om die reden is het aantal personentreinen
per dag in het studiegebied gelijk aan de huidige situatie.

35

Inspreker geeft aan dat in het MER de voordelen
voor de vervoerder reëler moeten worden genoemd
en de (gekapitaliseerde) hinder en risico's voor de
omgeving en bewoners als kosten moeten worden
meegeteld.

De suggestie van de inspreker dat één keer aanzetten €
200, - per trein kost is niet correct. Het totale
energieverbruik op het traject Deventer – Hengelo (circa
30 kilometer) inclusief de aanzet vanuit stilstand in
Deventer na het kopmaken kost minder dan € 100, -. In
het zogenaamde basisuurpatroon voor de variant
Twentekanaallijn is geen sprake van een ‘nietcommerciële stop’. Dat betekent dat alleen in geval van
vertraging de kans bestaat dat een goederentrein tot
stilstand kan komen op de Twentekanaallijn en
inderdaad wat extra energiekosten zal hebben ten
opzichte van de berekende waarde. De gekapitaliseerde
hinder wordt in de vorm van te nemen maatregelen met
e
bijbehorende kosten in het MER 2 fase nauwkeuriger
uitgewerkt.

36

Inspreker geeft aan dat in het MER een voordeel
voor de vervoerder wordt gesuggereerd (reistijd en
energiebesparing) die in de praktijk niet kan worden
waargemaakt.

De dienstregeling voor het goederenverkeer en het
reizigersverkeer wordt dusdanig op elkaar afgestemd dat
er geen extra stops gemaakt hoeven te worden. De
vervoerder kan hierdoor het berekende voordeel
behalen.

37

Inspreker is van mening dat de toegenomen
wachttijden voor verkeer bij overwegen niet
worden gekwantificeerd, dit in tegenstelling tot
tijdwinsten voor reizigers. In het MER dienen de
kosten van vertragingen voor plaatselijk verkeer en
hulpdiensten worden meegenomen bij de
economische aspecten.

In het MER is (zowel in het hoofdrapport als in de
deelrapportages) aan 'bereikbaarheid (hulpdiensten)'
geen economische waarde gekoppeld. Dit betekent
echter niet dat de mate van vertraging niet heeft
meegewogen bij de beoordeling van bereikbaarheid. De
gesommeerde wachttijden zijn voor elke variant
namelijk weergeven als voertuigverliesuren, waarvan de
waarde bij de beoordeling een rol heeft gespeeld.

38

Inspreker geeft aan dat in het MER de kosten voor
het geschikt maken van het rollend materieel
ontbreken. Concreet betekent dit dat er drie
verschillende systemen met drie verschillende
maximale vermogens en drie verschillende
beveiligingssystemen in de locomotieven moeten
worden ingebouwd. In het MER moeten deze kosten
worden meegenomen.

Het klopt dat het materieel verschillende
beveiligingsystemen en eveneens verschillende
bovenleidingsystemen aan moet kunnen. Maar al het
materieel dat momenteel grensoverschrijdend
goederenverkeer van en naar Duitsland verzorgd heeft al
die systemen al aan boord. Denk hierbij aan de
Betuweroute (25 kV en ERTMS level 2) en de
zogenaamde ‘eilanden’ bij Kijfhoek en Zevenaar (1500 V,
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39

Inspreker geeft aan dat het maximale beschikbare
vermogen op de IJssellijn en Twentelijn lager is dan
de Betuweroute en dus maatgevend is voor het
maximale treingewicht dat over het tracé kan rijden.
Dat betekent dat om hetzelfde te vervoeren er meer
treinen moeten rijden. In het MER moeten deze
kosten worden meegenomen.

Het is correct dat het beschikbare vermogen op de
IJssellijn en Twentelijn lager is dan op de Betuweroute.
De suggestie van de inspreker dat als gevolg hiervan
meer treinen moeten rijden is echter niet juist. De
energievoorziening op de IJssellijn en op de Twentelijn is
geschikt of met gebruikelijke maatregelen geschikt te
maken voor alle goederentreinen indien die gebruik
zullen gaan maken van die routes.

40

In het MER wordt aangegeven dat de mogelijkheden
voor goederentransport met binnenvaart of shortsea bij eventueel gebrek aan spoorcapaciteit
mogelijk is, zij het tegen hogere vervoerskosten en
langere reistijden. Afhankelijk van het te
transporteren goed is reistijd goed in te plannen en
geen probleem. Uit de watertransportwereld is
bekend, dat vervoer over water ruim voldoende
capaciteit kent, én gemakkelijk kan concurreren met
spoortransport. Inspreker is van mening dat de
conclusie in de inleiding van het MER daarmee in
tegenspraak is.

Zie beantwoording Kernpunt: K531

41

In het MER worden de tracés vergeleken op thema’s:
de “mensgerichte thema’s”, de “omgevingsgerichte
thema’s”, en de “economische thema’s”. Wij zijn van
mening dat de “mensgerichte thema’s” in het MER
oppervlakkig en generaliserend worden besproken,
terwijl veel “omgevingsgerichte thema’s” overbodig
gedetailleerd aan de orde komen. In de
“economische thema’s” worden erg veel
economische effecten in het geheel niet of veel te
optimistisch meegenomen, en alleen aangestuurd op
het genereren van verschilbedragen in directe
investeringen om een vergelijking te kunnen maken.
Reële totale kosten worden niet
opgenomen. Inspreker vindt dit een gebrek aan het
MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K188

42

De wet SWUNG regelt het maximaal toegestane
geluidniveau op 50 meter afstand van het spoor
waarbinnen grote aantallen gebouwen aanwezig
zijn. Er worden in deze MER geen maatregelen
voorzien om aanvaardbare geluidsniveaus te
garanderen voor deze zeer dichtbij gelegen huizen.
Inspreker vindt dat in het MER beschreven moet
worden hoe de betrokken huizen beschermd zullen
worden.

Bij een toekomstige overschrijding van de GPP’s is er een
nader akoestisch onderzoek noodzakelijk bij alle
geluidgevoelige objecten behorende bij het GPP met de
overschrijding, dus ook de dichtbij gelegen woningen. In
dit onderzoek wordt er getoetst aan de geldende
geluidsnormen uit de Wet milieubeheer voor de
geluidgevoelige objecten. Bij overschrijdingen vindt er
een afweging van maatregelen plaats. De zeer dichtbij
gelegen woningen met een hoge geluidbelasting kunnen
mogelijk ook zogenaamde saneringswoningen zijn,
waarvoor in ieder geval voor 2020 maatregelen moeten
worden voorgesteld om de geluidbelasting te verlagen.
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Deze autonome sanering wordt door ProRail uitgevoerd
in het kader van het Meerjarenprogramma Geluid.

43

Op diverse plaatsen wordt in deze MER voorzien in
geluidsmaatregelen van maximaal 2 meter hoog. Alle
woningdelen hoger dan 2 meter boven spoorniveau
zullen geen baat hebben bij deze maatregelen.
Inspreker vindt dat in het MER beschreven moet
worden welke maatregelen daarvoor genomen
zullen worden.

Lage geluidsschermen bieden minder bescherming voor
hoger gelegen woonlagen (zijnde gebruiksruimten).
Indien het geluidproductieplafond (GPP) bij de GPPpunten naast het spoor overschreden wordt, moet bij de
afweging van maatregelen onderzocht worden wat de
akoestische gevolgen zijn voor geluidgevoelige
bestemmingen. Voor de variant die wordt gekozen volgt
in de volgende fase van het project nog verder
akoestisch onderzoek waarbij in detail wordt bepaald
welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de
normen die gelden voor geluidhinder.

44

In de referentiesituatie worden geen tot weinig
geluidsmaatregelen getroffen terwijl het aantal
treinen (fors) toeneemt. Inspreker acht dit een fout
in het MER die doorwerkt in de effecten uit
omgevingsgerichte en economische thema's.

Zie beantwoording Kernpunt: K013
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1

Inspreker constateert dat het MER gebaseerd is op
wetgeving (het minimum) en niets zegt over het
voldoen aan de wet op locatie. Er wordt
aangedrongen op een knelpuntenanalyse voor het
Tracébesluit om haalbaarheid van het plan
(wettelijk) te toetsen.

In het MER wordt, door het treffen van de noodzakelijke
maatregelen, in alle gevallen op elke locatie voldaan aan
de wettelijke eisen. een knelpuntenanalyse is daarom
niet nodig.

2

Inspreker constateert uit het MER dat het leefmilieu
aanzienlijk verslechtert, ondanks de wens van
aanwonenden, gemeenten, provincies en de Tweede
Kamer om het milieukwaliteitsniveau te behouden.

Zie beantwoording Kernpunt: K178

3

Inspreker vraagt wat de relatie is met de overheid
betreffende de verschillen in energielast die ten
goede/laste komen van de vervoerder.

Zie beantwoording Kernpunt: K107

4

Inspreker vraagt hoe relevant de (minuten)
verschillen in rijtijd zijn in het perspectief dat een
container minstens 2 weken onderweg is en
minstens drie keer wordt overgeslagen.

Zie beantwoording Kernpunt: K012

5

Inspreker stelt dat transporttijd als weegfactor van
marginaal belang is omdat: a) gekozen wordt voor
rijden tussen vertragende personentreinen, b)
transporttijd wordt gemeten in relatie tot totale
reisduur en c) 40% van de treinen omrijdt via
Hengelo naar Zuid-Europa, gemiddelde winst per
kilometer is daardoor te verwaarlozen.

Het MER richt zich op treinen naar Noord-Duitsland,
Scandinavië en bestemmingen in Oost-Europa. In het
MER zijn alle aspecten onderzocht die een rol kunnen
spelen bij de besluitvorming omtrent een
voorkeursvariant, zo ook het energieverbruik, rittijd en
de verschillende omgevingsaspecten. In het MER is geen
wegingsfactor opgenomen voor de verschillende
aspecten, deze afweging wordt door de staatssecretaris
gemaakt.

6

Inspreker constateert dat er ten aanzien van
ruimtelijke structuur en samenhang vooral aandacht
is besteed aan effecten van geluidsschermen.
Beoordeling door stedenbouwkundigen en
landschapsarchitecten en inspraak van
aanwonenden is noodzakelijk voor een goede
inpassing (binnen de gestelde geluidplafonds).

De effecten op ruimtelijke structuur en op
landschappelijke -, natuur- en cultuurhistorische
waarden komen aan bod in twee deelrapporten: LNC en
RE. Op het thema ruimtelijke kwaliteit hebben deze veel
samenhang. Ook voor het MER zijn
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
betrokken. In volgende planfasen is het voor een
zorgvuldige inpassing van belang dat specialisten, samen
met eigenaren, beheerders, en omwonenden
meedenken over de uitwerking van de plannen en de
inpassing daarvan.

7

Inspreker geeft aan dat in het MER twee strijdige
uitspraken staan. Enerzijds wordt er in het MER
vermeld dat spoorverdubbeling over het gehele
traject mogelijk is met een beperkte uitbreiding van
de huidige spoorbaan. Anderzijds staat in het MER
dat volgens het huidige, globale, ontwerp een aantal
gebouwen geraakt wordt en dat bij de uitwerking

Zie beantwoording Kernpunt: K109
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van het ontwerp zal worden bezien of sloop
vermeden kan worden.
8

Inspreker stelt dat één goederenpad een opmaat zal
zijn naar een tweede goederenpad en vraagt of deze
toekomstige situatie al wordt meegenomen in de
maatregelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K045

9

Inspreker vraagt om inzicht in het verschil in kosten
tussen het direct realiseren van twee
goederenpaden en het naderhand realiseren van
twee goederenpaden.

Zie beantwoording Kernpunt: K046

10

Inspreker is van mening dat de benodigde
spooraanpassingen bij de variant Twentekanaallijn
eind 2020 niet klaar kunnen zijn. Inspreker vraagt of
Twentekanaallijn hierdoor buiten de keuzecriteria
valt.

Zie beantwoording Kernpunt: K047

11

Inspreker geeft aan dat een locomotief die over de
noordelijke aftakking rijdt een treingewicht moet
hebben dat past bij de 6000 kW van het NS net
terwijl een goederentrein die van de Betuweroute
naar Duitsland rijdt een treingewicht kan hebben dat
past bij 8400 kW. Volgens inspreker betekent dit dat
een trein, globaal, een derde minder kan vervoeren
indien deze over het 6000 kW net moet. Inspreker
vraagt of rekening is gehouden met de verhoogde
kostprijs per eenheid vervoerd goed. Inspreker
vraagt wat dit betekent voor de bezettingsgraad en
rentabiliteit van de lijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K037

12

Inspreker vraagt of rekening is gehouden met het
gegeven dat in de nacht de mogelijkheid van rijden
het grootst is omdat er dan meer energie
beschikbaar is bij het bepalen van de geluidsruimte.

Zie beantwoording Kernpunt: K038

13

Inspreker vraagt of rekening is gehouden met het
gegeven dat in de nacht de mogelijkheid van rijden
het grootst is omdat er dan meer energie
beschikbaar is bij de prijscalculatie.

Zie beantwoording Kernpunt: K039

14

Inspreker stelt dat één goederenpad een opmaat zal
zijn naar een tweede goederenpad en vraagt of deze
toekomstige situatie al wordt meegenomen in de
maatregelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K045

15

Inspreker refereert naar de informatieavond van de
veiligheidsregio Hengelo. Hierin noemde ProRail als
alternatief de inzet van twee elektrische
locomotieven op het NS net. Volgens inspreker is dit
onmogelijk omdat deze twee locomotieven veel
meer vermogen nemen dan het onderstation kan
leveren waardoor het onderstation zal uitschakelen
door overbelasting. Inspreker vraagt om bevestiging

Zie beantwoording Kernpunt: K040
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van deze redenering.
16

Inspreker vraagt of het rijden met dubbele locs is
opgenomen in de geluidsruimte, trillingsbeoordeling
en luchtverontreiniging.

De effecten met betrekking tot geluid, trillingen en
luchtkwaliteit zijn bepaald op basis van het aantal
bakken (wagons), dat per uur wordt vervoerd. In de
berekenmethode is, indien relevant, er rekening mee
gehouden dat meerdere locomotieven per trein nodig
zijn.

17

Inspreker is van mening dat de inzet van lawaaiige
diesellocomotieven nodig zal zijn om met zwaardere
treinen op het NS net te kunnen rijden. Inspreker
vreest dat in dat scenario de berekeningen m.b.t.
geluid, milieubelasting (fijnstof) etc. niet zullen
kloppen. Inspreker vraagt hoe deze ontwikkeling
voorkomen wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K041

18

Inspreker is van mening dat de inzet van lawaaiige
diesellocomotieven nodig zal zijn om met zwaardere
treinen op het NS net te kunnen rijden. Inspreker
vreest dat in dat scenario de berekeningen m.b.t.
geluid, milieubelasting (fijnstof) etc. niet zullen
kloppen. Inspreker vraagt hoe deze ontwikkeling
voorkomen wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K041

19

Inspreker vraagt of elektrische tractie op het traject
verplicht gesteld zal worden. Zo niet dan wil
inspreker weten welke randvoorwaarden worden er
dan gesteld aan het gebruik van dieseltreinen.

Zie beantwoording Kernpunt: K042

20

Inspreker refereert aan berichten uit de media
waaruit blijkt dat Duitsland heeft aangegeven
vervoer over Oldenzaal te willen. Inspreker vraagt
hoe dit zich verhoudt tot de lagere netspanning en
het daardoor noodzakelijke grotere aantal treinen.

Zie beantwoording Kernpunt: K043

21

Inspreker is van mening dat de Twentekanaallijn als
gevolg van Europese afspraken uitgevoerd moet
worden met 25000 kV. Inspreker vraagt of hiermee
rekening is gehouden bij de aanpassing van
kunstwerken, de veiligheid en de kostprijsbepaling.

Zie beantwoording Kernpunt: K044

22

Inspreker stelt dat dit plan de gevolgen van
goederenvervoer in de vorm van lawaai, onveiligheid
en aantasting van woongenot midden in de
woongemeenschappen terug brengt, terwijl
gemeenten miljarden hebben uitgegeven om
wegvervoer, al dan niet met gevaarlijke stoffen, te
weren uit de centra van steden en dorpen. Inspreker
pleit voor een duurzame, separate goederenlijn die
alle bewoonde gebieden mijdt en daardoor geen
overlast veroorzaakt.

Zie beantwoording Kernpunt: K097

23

Inspreker stelt dat meer dan 40% van de treinen
moet omrijden (meer tijd, meer energie) om de

Zie beantwoording Kernpunt: K082
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route over Hengelo te volgen, en dat de
gebruikswaarde en de toekomstvastheid van de
varianten moet worden bepaald over het gehele
(internationale) traject.
24

Inspreker stelt dat de informatievoorziening rond de
besluitvorming, door te verwijzen naar tientallen
deelrapporten, ertoe leidt dat de burger
onvoldoende wordt ingelicht en dat dit strijdig is met
de brengplicht. Inspreker vraagt welke maatregelen
genomen worden om informatie die noodzakelijk is
voor een goede oordeelsvorming, alsnog bekend te
maken bij de burgers.

Zie beantwoording Kernpunt: K060

25

Inspreker stelt dat de zienswijzen van burgers met
weinig zeggend commentaar van tafel geveegd of in
het voordeel van de minister worden uitgelegd.
Inspreker ziet graag meer zorgvuldigheid, empathie
en aandacht voor de belangen van de individuele
burger terug in de beantwoording.

Zie beantwoording Kernpunt: K068

26

Inspreker vraagt of de vervoersprognose voor 2020,
e
welke met 20% is verlaagd in het MER 1 fase,
betekent dat er ook 20% meer ruimte is op de
Betuwelijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K091

27

Inspreker vraagt waarom de goederentreinen niet
buiten de spits de gebruikelijke route kunnen volgen
omdat PHS voornamelijk veel treinen in de spits
voorziet.

Zie beantwoording Kernpunt: K098

28

Inspreker vraagt of inzicht kan worden gegeven in de
maximale lengte, aslast, geluidsproductie en
snelheid van de huidige goederentreinen en de
goederentreinen in de nabije toekomst (2020 –
2030). Inspreker vraagt welke regelgeving
voorhanden is hieromtrent?

Zie beantwoording Kernpunt: K105

29

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

30

Inspreker constateert dat van de ambitie van GON
nagenoeg niets meer over is en noemt daarbij het
gehalveerde budget, de teruggebrachte aantallen
treinen en de vooruitgeschoven planning.

De bijgestelde goederenprognoses hebben, zoals
bekend, geleid tot een aanpassing van de scope van PHS
GON: gereed maken voor 1 extra goederenpad in 2030
in plaats van 2 paden. Een geschikte Goederenroute van
Elst door Oost-Nederland naar Oldenzaal-grens blijft
echter noodzakelijk.
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31

Inspreker constateert dat a) de Twentekanaallijn er
in de beoordeling op alle aspecten het meest op
achteruit gaat, terwijl daar nu bijna geen
goederentreinen rijden en in de referentiesituatie
ook niet, en b) de Twentelijn er schijnbaar
nauwelijks op achteruit gaat ten opzichte van de
referentiesituatie, terwijl daar nu al goederentreinen
rijden en in de referentiesituatie vier keer zoveel.
Gevraagd wordt om dit te rectificeren.

De constatering van inspreker wordt grotendeels
herkend en strookt met de uitkomsten die in het MER
staan. Dat dit bij alle aspecten het geval is wordt echter
niet herkend. Voor de aspecten waarbij de
treinaantallen geen - of een ondergeschikte rol spelen gaat deze constatering niet op (bijvoorbeeld voor de
aspecten landschap, ecologie en archeologie). Een
noodzaak om dit te rectificeren is er dus niet.

32

Inspreker vraagt of de geluidswerende maatregelen,
die getroffen gaan worden vóór de ingebruikname
van het spoor, niet direct moeten worden
uitgevoerd, gezien de claim die er ligt vanuit 1985.
Op basis van de Wet Geluidhinder is het Rijk
verplicht om woningen langs spoorwegen, die op de
gevel een te hoge geluidsbelasting hebben, te
saneren of maatregelen te treffen die het
geluidsniveau naar beneden brengen. In dat kader
vraagt inspreker waarom moet worden geloofd dat
de overheid zijn verplichtingen nu wel nakomt.

Volgens de (oude) Wet geluidhinder was sprake van een
saneringssituatie wanneer de geluidbelasting in 1987
hoger was dan 65 dB(A). De uitvoering van de sanering
kostte veel tijd en geld. Voor situaties waarbij pas na
1987 de geluidbelasting hoger was dan 65 dB(A) waren
pas maatregelen nodig wanneer er wijzigingen aan de
spoorlijn plaatsvonden. Binnen de nieuwe wetgeving
(veelal aangeduid met Swung) moet er bij nieuwbouw of
wijziging waarbij maatregelen zijn geadviseerd, de
maatregelen eveneens zijn aangebracht voordat het
spoor in gebruik wordt genomen. Verder is er nu de
verplichting om elk jaar te monitoren of er nog wordt
voldaan aan de vastgestelde geluidbelastingen van de
geluidproductieplafonds. Wanneer deze zgn. GPP's
worden overschreden moeten er maatregelen worden
getroffen. Nu is er dan dus vanuit de Wet milieubeheer
een verplichting om maatregelen te nemen terwijl in de
oude situatie de geluidbelasting kon toenemen zonder
dat er maatregelen nodig waren.

33

Inspreker stelt dat wetgeving niet voorziet in
(bijzonder hinderlijk) piekgeluid en daarom
onvoldoende bescherming biedt.

Zie beantwoording Kernpunt: K018

34

Inspreker stelt dat wetgeving niet voorziet in
(bijzonder hinderlijk) laag frequent geluid en daarom
onvoldoende bescherming biedt.

De Wet milieubeheer is het wettelijke kader waaraan
getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar van uit
dient te worden gegaan. Inspreker stelt dat de
wetgeving onvoldoende bescherming biedt. Van deze
mening van de inspreker wordt kennis genomen. Het
wettelijk kader biedt geen apart beoordelingskader voor
laagfrequent geluid en weegt geluid met verschillende
frequenties met de A-weging. Bij railverkeer is
laagfrequent geluid, doordat er geen varianten zijn met
ondergrondse constructies, geen onderwerp dat
bijzondere aandacht verdient bij de afweging van
varianten. Mogelijk dat in het MER tweede fase en het
(O)TB laagfrequent geluid wel wordt meegenomen.

35

Inspreker stelt dat wetgeving onvoldoende
bescherming biedt omdat er problemen ontstaan bij
hoger gelegen geluidsgevoelige gebieden.

Voor de berekeningen van de geluidbelastingen zijn
driedimensionale rekenmodellen gemaakt. In deze
rekenmodellen is dus aangegeven hoe hoog de
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spoorlijnen liggen evenals hoe hoog de bebouwing,
schermen en andere omgevingsfactoren zijn. Bij de
berekeningen van de hooggelegen tracévarianten is dus
de invloed van deze hogere ligging meegenomen.

36

Inspreker stelt dat wetgeving onvoldoende
bescherming biedt vanwege geluidlekken bij
spoorwegovergangen en stations. Woningen moeten
op die plaatsen worden geïsoleerd, voor de
buitenruimte bestaat geen oplossing.

Het is bij (de meeste) stations wel degelijk mogelijk om
schermmaatregelen en raildempers toe te passen. Bij
gelijkvloerse overwegen is het inderdaad niet mogelijk
om schermen toe te passen maar het is mogelijk om
overwegen ongelijkvloers te maken waardoor schermen
kunnen worden doorgezet. Meestal zal de beslissing of
een overweg ongelijkvloers wordt, op grond van
verkeersveiligheid worden bepaald. De uiteindelijke
maatregelen worden pas in detail uitgewerkt nadat er
een keuze voor een variant is gemaakt.

37

Inspreker vindt het onvoorstelbaar dat treinen (ook
's nachts) zonder geluidbescherming rijden, terwijl
geluidbescherming van de stalen wielen (als grootste
bron van overlast) eenvoudig en relatief goedkoop is
aan te brengen.

Voor de kwaliteit van spoorwagons gelden Europees
breed technische eisen. De eisen aan de geluidemissie
zijn niet zo streng als wij in Nederland zouden willen.
Maar we kunnen en mogen als Nederland geen
strengere eisen stellen dan de Europese eisen.

38

Inspreker vindt dat geluidafstralende delen zoals
lege tanks of containers geluidgeïsoleerd moeten
worden.

Lege tanks of containers geven geen geluid af.

39

Inspreker stelt vast dat geluidsproductie op 50 meter
afstand van het spoor wordt gemeten en vraagt zich
af hoe woningen die binnen die 50 meter van het
spoor staan worden beschermd.

Bij een overschrijding van het vastgestelde
geluidproductieplafond op 50 meter van het spoor is er
een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk bij alle
geluidgevoelige objecten behorende bij het GPP met de
overschrijding. Dit betreffen dus ook de woningen die
binnen 50 meter van het spoor liggen. In dit onderzoek is
er getoetst aan de geldende geluidsnormen voor de
geluidgevoelige objecten (vooral woningen) en worden
er doelmatige maatregelen voorgesteld.

40

Inspreker stelt dat de (wettelijke) ruimte voor extra
geluidsbelasting op het spoor (1,5 dB t.o.v. 2006,
2007 en 2008) is opgesoupeerd door de uitbreiding
van de dienstregeling van de Syntus personentrein
op het traject Zutphen-Hengelo en dat de huidige
Caprolactamtrein net als de Volvotrein illegaal rijdt.
Inspreker vraagt om deze redenering door middel
van een openbare berekening te bevestigen.

Op het traject Zutphen-Hengelo is inderdaad de
geluidsruimte 'opgesoupeerd' en worden de
geluidproductieplafondwaarden overschreden. De Wet
milieubeheer geeft in art. 11.23 beperkte mogelijkheden
om hiervoor vrijstelling te krijgen. Voor dit traject is deze
vrijstelling met motivering geregeld. Op alle
referentiepunten blijven de waarden onder de 60 dB.
Een openbare berekening, zoals inspreker vraagt, heeft
dus al eerder plaatsgevonden. (Zie Staatscourant Nr.
22736 d.d. 13 augustus 3013.)

41

Inspreker vindt dat de noodzaak voor het plan is
verdwenen door reizigerskrimp en krimp van het
treingoederenvervoer en vraagt of deze mening
wordt gedeeld met daarbij een onderbouwing.

De noodzaak van het plan voor een goederenroute door
Oost-Nederland is niet verdwenen. Zie ook het antwoord
op onder andere kernpunten 21 en 125. Het
reizigersvervoer in Oost-Nederland krimpt niet. Indien
door de vergrijzing bepaalde voorzieningen in de
kleinere plaatsen zouden komen te vervallen, betekent
dit dat er juist meer gereisd moet worden om deze
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voorzieningen in de grotere plaatsen te bezoeken. De
overheden in Oost-Nederland pleiten vooral voor het
openhouden van capaciteit op het spoorwegnet voor
frequentieverhogingen in het reizigersvervoer.

42

Inspreker vraagt welke snelheid bij de
geluidsberekeningen wordt aangehouden om de
geluidsbelasting te bepalen.

Zie beantwoording Kernpunt: K061

43

Inspreker vraagt waarom ProRail/I&M geen
snelheidsreductie naar 60 km/uur toepast (net als bij
de Caprolactam trein) om geluidsoverlast en
trillingshinder en -schade te verkleinen en om de
veiligheid te vergroten.

Zie beantwoording Kernpunt: K050

44

Inspreker vraagt of er een nulmeting en een
controlemeting uitgevoerd zal worden om de
geluidsberekeningen te controleren en de
daadwerkelijke toename van geluid te bepalen.

Zie beantwoording Kernpunt: K062

45

Inspreker vraagt hoe 4 meter hoge geluidsschermen
in stads- en dorpskernen in de omgeving worden
ingepast.

Zie beantwoording Kernpunt: K067

46

Inspreker stelt dat bewoners van hoge gebouwen
niets aan hoge geluidsschermen hebben. Hij noemt
daarbij als voorbeeld het appartementencomplex
aan de Irisstraat te Goor. Inspreker vraagt hoe een te
hoge geluidsbelasting wordt voorkomen voor
bewoners van hoge gebouwen.

Zie beantwoording Kernpunt: K069

47

Inspreker vraagt welke andere geluidsreducerende
maatregelen genomen gaan worden indien blijkt dat
de geluidsschermen in onvoldoende mate het geluid
reduceren.

Zie beantwoording Kernpunt: K071

48

Inspreker vraagt of de geluidswerende maatregelen
vooral 's nachts het geluid reduceren.

Zie beantwoording Kernpunt: K072

49

Inspreker vraagt wat de gevolgen zijn voor de
buitenruimte en het geluid binnen woningen indien
bewoners geen geluidsmuur voor de woning willen.

Na het MER 1 fase zal de voorkeursvariant worden
e
uitgewerkt in het MER 2 fase en in het Ontwerp
Tracébesluit. Pas bij een gedetailleerd vervolgonderzoek
zoals een Ontwerp Tracébesluit zullen de maatregelen in
detail worden uitgewerkt en worden afgewogen. De
maatregelkeuze wordt niet enkel en alleen op basis van
doelmatigheid gedaan, maar ook wordt gekeken naar
aspecten als landschap, stedenbouw, verkeer natuur.
Daarnaast kunnen bestuurlijke afspraken leiden tot een
aanpassing van het maatregelenpakket. Indien
geluidschermen als ongewenst worden ervaren kan er
door bewoners via de reguliere wegen worden
ingesproken op het besluit. Bij het niet realiseren van
een geluidscherm zal het geluidniveau in de
buitenruimte en binnen in de woningen logischerwijs
toenemen. In overleg met de beheerder zouden er in

e
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specifieke gevallen mogelijk maatregelen aan de gevel
getroffen kunnen worden.

50

Inspreker vraagt wat de maximale geluidpiek wordt
in de buitenruimte waar geen schermen staan.

In het akoestisch onderzoek van het MER is er getoetst
aan de normen uit de Wet milieubeheer en is gerekend
conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
waarbij geluidpieken niet berekend worden. Voor de
beoordeling van fluctuerende geluidniveaus gaat de Wet
milieubeheer uit van gemiddelde waarden, de
equivalente geluidniveaus, die in de tijd evenveel
energie bevatten als het in werkelijkheid fluctuerende
geluidniveau. Meer pieken leiden tot hogere waarden
van het equivalente geluidniveau, evenals hogere
pieken. De maximale geluidpieken zijn mede afhankelijk
van het type trein, snelheid, bovenbouw en de afstand
tot aan het spoor en verschillen per trein. Een maximale
geluidpiek is in dit stadium niet aan te geven.

51

Inspreker vraagt of kan worden uitgesloten dat er
huizen geannexeerd en/of gesloopt moeten worden,
doordat maatregelen (geluidsschermen,
raildempers, stille treinen etc.) voldoende
geluidreductie bieden.

Voor de woningen waarbij de geluidbelasting op de
gevel hoger is dan de wettelijk toegestane waarde wordt
in eerste instantie bezien of maatregelen, om de
geluidbelasting terug te brengen, mogelijk en doelmatig
zijn. Indien dit niet of niet voldoende mogelijk is, wordt
onderzocht of het geluidniveau in de woningen te hoog
is. Als het geluidniveau binnen te hoog is worden, op
kosten van ProRail, maatregelen aan de gevel
(geluidisolatie) aangebracht. Hierbij mag de
geluidbelasting op de gevel niet hoger zijn dan de
maximaal toegestane waarde. Indien dit wel het geval is
moet het pand aan bewoning worden onttrokken.

52

Inspreker stelt dat de brede steun voor maximaal
gebruik van de Betuweroute en de
capaciteitsreductie bij Zevenaar, de aanleg van een
Noordtak (of alternatief) impliceert, die de
mogelijkheid geeft om deze treinen te verwerken
samen met treinen naar Noord-Europa.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

53

Inspreker vraagt of de inzet van 'fluistertreinen'
betekent dat er meer treinen gaan rijden op het
spoor, met als gevolg meer geluidvervuiling
(aantallen x geluidsbelasting, piekbelasting,
laagfrequent geluid) en trillingen

Zie beantwoording Kernpunt: K064

54

Inspreker stelt dat een 'fluistertrein' op een spoor
met golfslijtage geen enkel geluidsverlagend effect
heeft waardoor het spoor vaker profiel geslepen
moet worden. Inspreker vraagt of deze
onderhoudskosten zijn meegerekend.

Zie beantwoording Kernpunt: K066

55

Inspreker vraagt of er bij de geluidscalculatie
rekening gehouden wordt met slecht materieel en
gebrekkig railonderhoud (golfslijtage, 'vierkante'
wielen) en stoten van wagons bij

Zie beantwoording Kernpunt: K056
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stoppende/stilstaande treinen.
56

Inspreker vraagt of het verschil tussen gemeten en
berekende geluidsbelasting deels verklaard kan
worden door het feit dat er veel verouderde
buitenlandse wagons door Nederland rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K057

57

Inspreker vraagt of het uitgangspunt stille wagons
van de geluidscalculatie realistisch is. Vervanging van
huidig materieel zal vele jaren vergen en moet
bovendien door vervoerders zelf worden bekostigd.

Zie beantwoording Kernpunt: K055

58

Inspreker vraagt met welk tijdsinterval mogelijke
overschrijdingen van het geluidsplafond
geregistreerd worden en hoe deze aan
omwonenden ter beschikking worden gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K063

59

Inspreker vraagt in relatie tot de
geluidsberekeningen op welke tijden van de dag de
geplande goederentreinen gaan rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K058

60

Inspreker stelt dat in stille gebieden de cumulatie
van het geluid van railverkeer met dat van
wegverkeer harder aankomt. Inspreker vraagt welke
maatregelen hiervoor getroffen worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K073

61

Inspreker ziet het aantal goederentreinen toenemen
en wil weten waar sporen in capaciteit zijn begrensd.
Het toenemend aantal reizigerstreinen moet daarbij
worden meegenomen.

Het spoorontwerp van alle varianten is zodanig dat de
capaciteit voldoende is om zowel alle goederentreinen
als alle reizigerstreinen kunnen rijden.

62

Inspreker vraagt of er een wegingsfactor komt voor
spoorgeluid in de bebouwde kom en spoorgeluid in
het landelijke gebied.

Zie beantwoording Kernpunt: K074

63

Inspreker is van mening dat de beoordeling van de
geluidseffecten voor de Twentekanaallijn - of -- zou
moeten zijn in plaats van 0. Inspreker onderbouwt
dit door te stellen dat de Twentekanaallijn de variant
is met het grootste geluidsbelaste oppervlak en
daarnaast de enige variant waarbij zware
geluidsmaatregelen moeten worden toegepast.

Zie beantwoording Kernpunt: K051

64

Inspreker vraagt hoe de toename van de
geluidsoverlast van geluidssignalen van beveiligde
overwegen gecompenseerd wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K075

65

Inspreker stelt dat het geluidsreducerende effect van
de plaatsing van raildempers onvoldoende is
onderzocht omdat in het MER hier geen duidelijke
uitspraak over wordt gedaan. Inspreker vraagt om
uitgebreide toelichting hierover.

Zie beantwoording Kernpunt: K076

66

Inspreker is van mening dat de stelling dat er in 2011
geen sprake was van een overschrijding van het
geluidsproductieplafond strijdig is met de lastsom
onder dwang die tegen ProRail is ingesteld door de
VROM inspectie regio Oost vanwege het

Zie beantwoording Kernpunt: K049
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overschrijden van geluidsnormen door het laten
rijden van de Volvotrein. Inspreker wenst een
nadere verklaring.
67

Inspreker stelt dat op het spoornet van de NS
maximaal 6000 kW geleverd kan worden voor alle
treinen die in 1 sectie rijden. Dit betekent dat in de
nacht er meer kW beschikbaar is voor
goederentreinen terwijl juist dan geluidsoverlast het
sterkst is. Inspreker vraagt of in de beoordeling
rekening is gehouden met dit gegeven.

Zie beantwoording Kernpunt: K077

68

Inspreker stelt dat tabel 7.1 van het MER een fout
bevat. In de kolomkop van de tabel staat 'Kopmaken
te Deventer' in plaats van 'Twentekanaallijn'. Dit
bemoeilijkt het beoordelen van het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K054

69

Inspreker kaart aan dat in de beoordeling alleen
wordt uitgegaan van het gemiddelde geluid en niet
van de piekgeluiden op het moment van een
treinpassage en de verstoring van perioden van
stilte. Het effect op het ervaren van geluidsoverlast
wordt nu op basis van het gemiddelde geluidsniveau
als positief gezien terwijl dit in de praktijk anders kan
zijn omdat de piekgeluiden vaker tot
slaapverstoringen kunnen leiden. Inspreker vraagt of
e
(slaap)verstoring door piekgeluiden in de 2 fase van
de mer-procedure wordt meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K052

70

Inspreker vraagt om gegevens en uitleg over het
effect van piek- en laagfrequent geluid op de
gezondheid. Kernvraag hierbij is bij welk niveau
geluid schadelijk is. I&M hanteert 55 dB als norm
terwijl GGD Twente stelt dat geluid vanaf 42 dB al
schadelijk is.

Zie beantwoording Kernpunt: K053

71

Inspreker vraagt om gegevens over het effect van
trillingen op gezondheid.

Zie beantwoording Kernpunt: K133

72

Inspreker vraagt wanneer er gekozen gaat worden
voor een specifiek goederenspoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

73

Inspreker geeft aan dat er bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen per spoor via Betuweroute, Elst
en Oost Nederland, gekozen wordt voor een langere
route dan nodig is en dus meer gevaar voor de
burgers. Inspreker constateert dat dit in tegenspraak
is met eigen regels. Inspreker vraagt wat de
verantwoordelijkheid van het ministerie betreffende
deze constatering is.

Zie beantwoording Kernpunt: K081

74

Inspreker stelt dat vervoer van gevaarlijke stoffen
door dorps- en stadskernen maatschappelijk niet
aanvaardbaar is en tevens kruist met
overheidsbeleid (het concentreren van functies rond

Zie beantwoording Kernpunt: K123
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stations).
75

Inspreker stelt dat, gezien de snelheid van de huidige
treinen, er een APK-keuring van treinen ingevoerd
moet worden. Een deugdelijke Noordwest-Europese
norm is daarbij aan te bevelen boven invloeden
vanuit Zuid- en Oost- Europa, waar praktijken
gevaarlijke vormen aannemen.

Alle in Nederland rijdende treinen en wagons voldoen in
ieder geval aan de technische eisen die daarvoor in de
Nederlandse en EU-regelgeving gesteld worden.

76

Inspreker refereert aan Basisnet spoor waarin wordt
gesteld dat er op de Twentekanaallijn ruimte is voor
1700 wagons met gevaarlijke stoffen. Inspreker
vraagt of in dat verband rekening is gehouden met
de aanwezigheid van andere gevaarlijke bedrijven
(Bijvoorbeeld Elementis) of de aanwezigheid van
gebouwen met een groot aantal niet zelfredzame
personen (medisch centrum de Oliphant).

Zie beantwoording Kernpunt: K083

77

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn de
meeste wissels telt van alle varianten, enkelbaans
stukken heeft en dat het MER hier 85 Km/h (80 km/h
op wissels) aangeeft. Dit geeft volgens inspreker een
structureel onveilige situatie omdat treinen zullen
worden stilgezet om op elkaar te wachten. Inspreker
refereert naar eigen beleid om treinen met
gevaarlijke stoffen niet stil te laten staan. Inspreker
refereert verder aan het ongeluk in Wetteren dat
gebeurde doordat de goederentrein met een
snelheid van boven de 80 km/h een wissel
passeerde.

Zie beantwoording Kernpunt: K084

78

Inspreker constateert bij navraag dat hulpdiensten
niet op de hoogte zijn van vervoerde gevaarlijke
stoffen en het bij hen niet bekend is hoe deze te
behandelen. Tevens is de spoorlijn op veel plaatsen
niet tweezijdig ontsloten ten behoeve van
hulpdiensten. Inspreker wil weten of dit wordt
verbeterd of dat de modellen in Basisnet worden
aangepast.

1) Opmerkingen over de kennis van de hulpdiensten zal
de inspreker moeten richten tot die hulpdiensten (de
Veiligheidsregio's). 2) De bereikbaarheid van de spoorlijn
voor hulpdiensten is onderwerp van onderzoek door
ProRail en de veiligheidsregio's (hulpdiensten) samen, in
het kader van het Integraal Veiligheidsplan. Zie in het
MER, paragraaf 3.3.3. 3) De berekeningsmethode van
externe veiligheid (Basisnet) wordt niet aangepast, en
dat is ook niet nodig.

79

Inspreker vraagt welke rampscenario's er zijn
beschouwd met betrekking tot de gevolgen van
ongelukken in stads- en dorpscentra waarbij
toxische- en explosieve gassen en vloeistoffen
vrijkomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K085

80

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen
noodzakelijk zijn wanneer een trein met gevaarlijke
stoffen over de Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt.
Inspreker vraagt waarom er voor vervoer over
bestaand spoor door Oost Nederland niet dezelfde

Zie beantwoording Kernpunt: K086
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richtlijnen gelden aangaande geluid, veiligheid,
gezondheid, trillingen, milieu, etcetera als voor de
Betuweroute.
81

Inspreker vraagt waar een trein met lekkende
gevaarlijke stoffen veilig voor het andere
treinverkeer kan worden geparkeerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K087

82

Inspreker vraagt wat de kans op
grondwatervervuiling is van een trein met lekkende
gevaarlijke stoffen.

Zie beantwoording Kernpunt: K088

83

Inspreker stelt dat de referentiesituatie als
volwaardige variant moet worden meegenomen in
het besluitvormingsproces, gezien de niet
toekomstvaste benadering (planhorizon 10 jaar) en
krimp in het reizigers- en goederenvervoer.
Daarnaast is die route slechts beperkt onderdeel van
de PHS-corridor (Breukelen-Duivendrecht).

Zie beantwoording Kernpunt: K179

84

Inspreker stelt het benutten van risicoruimte tot aan
het toegestane risicomaximum ter discussie.
Inspreker is van mening dat dit betekent dat het
risiconiveau toeneemt. In het MER staat echter dat
de omgevingsrisico's in alle scenario's niet
toenemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K079

85

Inspreker geeft aan dat het MER stelt dat er geen
verschil is tussen de varianten als het gaat om de
veiligheid. Inspreker is van mening dat er wel een
verschil is tussen de varianten voor aanwonenden
die onrust ondervinden van het feit dat er
gevaarlijke stoffen langs hun huizen worden
getransporteerd binnen door buitenstaanders
aanvaarde risiconormen. Inspreker vraagt nadere
toelichting.

Zie beantwoording Kernpunt: K080

86

Inspreker vraagt (naar aanleiding van treinrampen in
het buitenland) hoeveel wagons met technische
gebreken er in Nederland rondrijden.

Alle in Nederland rijdende treinen en wagons voldoen in
ieder geval aan de technische eisen die daarvoor in de
Nederlandse en EU-regelgeving gesteld worden.
Daarmee is vanzelfsprekend, net zoals bij het
autoverkeer, geen garantie gegeven dat alle wagons op
alle tijdstippen geen enkel technisch gebrek hebben.

87

Inspreker vraagt om een uitgebreide visie met
betrekking tot het samenwerken en functioneren
van de treinbeveiligingssystemen ETCS
(Betuweroute), ATB fase 3 (IJssellijn, HengeloOldenzaal), ATB-NG (Twentekanaallijn) en Indussie
(Duitsland vanaf bad Bentheim).

Zie beantwoording Kernpunt: K089

88

Inspreker vraagt welke bijdrage het treinverkeer
levert aan de luchtkwaliteit. Inspreker vraagt welke
maatregelen er genomen (kunnen) worden om het
treinverkeer schoner te maken ten opzichte van de

Zie beantwoording Kernpunt: K090
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huidige situatie met betrekking tot de luchtkwaliteit.
89

Inspreker vraagt hoe het kan dat nergens schade
door trillingen wordt verwacht, terwijl de bodem
gevarieerd is (en de essentie van het probleem
vormt).

Zie beantwoording Kernpunt: K618

90

Inspreker vraagt hoe het kan dat nergens schade
door trillingen wordt verwacht, terwijl er al schade
bekend is.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

91

Inspreker stelt dat in de SBR (Stichting Bouw
Research) rekenmodellen, software en
instellingskeuzen worden gebruikt uit de heitechniek
die pieken in trillingen (net als de BTS) wegfilteren.
Ondanks dat SBR de toepassing voor treintrillingen
niet uitsluit, vindt de inspreker dat er specifieke
trillingswetgeving voor treinen moet worden
ontwikkeld.

Zie beantwoording Kernpunt: K026

92

Inspreker vindt het noodzakelijk dat trillingen langs
de IJssellijn en Twentelijn op een aantal vaste
meetpunten wordt geregistreerd, zodat duidelijk
wordt welke treinen te snel rijden, technisch niet in
orde zijn of overladen worden.

ProRail beschikt over een operationeel meetsysteem dat
landelijk is uitgerold en op vaste punten langs het spoor
gegevens over treinen registreert. De genoemde
aspecten worden in dit systeem gemonitord.

93

Inspreker meldt dat er geen maatregelen worden
genomen om trillingshinder tegen te gaan terwijl er
een overschrijding is van streefwaarden voor 1.000
woningen in de Hof van Twente binnen een zone van
200 m van de spoorlijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K092

94

Inspreker verwijst naar in het verleden geleden
schade als gevolg van trillingen van goederentreinen.
Inspreker vraagt welke maatregelen er genomen
worden om tot een vergoeding van geleden schade
te komen.

Zie beantwoording Kernpunt: K093

95

Inspreker stelt dat de integrale kosten voor BV
Nederland moeten worden bekeken, waarbij aanleg
en gebruik van het spoor, maatregelen en schade in
de vorm van waardedaling onroerend goed,
vruchtgebruik, kostenderving bij bedrijfsexploitatie
en verwachte economische ontwikkeling een
integraal deel zijn. Dit moet worden vergeleken met
kosten van alternatieven.

Een dergelijk infrastructureel project gaat inderdaad
gepaard met hoge investeringen. Het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu heeft in 2010 voor het gehele
programma PHS een overzicht opgesteld van de kosten
en de opbrengsten. Een zogenaamde Maatschappelijke
Kosten en Baten Analyse (MKBA). Mede op grond van de
MKBA heeft het Kabinet besloten dat de kosten
opwegen tegen de baten en investeren verstandig is.

96

Inspreker vraagt om adequate maatregelen die
ervoor zorgen dat trillingen door mensen in de 1000
woningen in Hof van Twente niet als hinderlijk
worden ervaren.

Het project voorziet in een afweging van
trillingsmaatregelen voor locaties waar een merkbare
toename van trillingshinder optreedt als gevolg van het
project. Een eerste indicatie van de mogelijk te nemen
maatregelen is opgenomen in de aanvulling op het MER,
die eind 2013 verschijnt.

97

Inspreker constateert dat de
milieugezondheidskwaliteit langs de

De beoordeling van de aspecten, zo ook
milieugezondheidskwaliteit, is een score die de
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Twentekanaallijn met een 0 wordt beoordeeld,
terwijl dit aspect voor 162 woningen als
onvoldoende en voor 29.586 woningen als matig
wordt opgegeven. Daarbij stelt de inspreker dat de
ambitie moet zijn om dit te verbeteren tot
kwalificatie 'goed'.

verandering aangeeft van het effect van een variant ten
opzichte van de referentiesituatie. Er ligt geen wetgeving
ten grondslag aan het toekennen van
milieugezondheidskwaliteit en daardoor volgt hieruit
ook geen wettelijke verplichting. Wel geeft een
onderzoek aan de hand van de GES-methodiek aan waar
de knelpunten op het gebied van gezondheid zich
bevinden, dit kan vervolgens inderdaad dienen om
ambities op te stellen.

98

Inspreker vraagt of er plannen zijn om de 162
woningen langs de Twentekanaallijn waar de
milieugezondheidskwaliteit als slecht wordt
beoordeeld te kopen en te slopen.

Zie beantwoording Kernpunt: K095

99

Inspreker geeft aan dat indien vervoerders gebruik
gaan maken van diesellocomotieven de grondslag
van de beoordeling van de effecten op de
milieugezondheidskwaliteit wegneemt. Volgens
inspreker zou deze beoordeling op basis van geluid,
piekbelasting en vervuilende uitlaatstoffen
(fijnstof) -- moeten zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K096

100

Inspreker betwist de uitspraak in het MER dat de
oversteekbaarheid van overwegen niet toeneemt.
Volgens inspreker zullen de 36 goederentreinen die
op dit traject gaan rijden de gesloten tijd van
overwegen met minstens 50% doen toenemen.
Inspreker is van mening dat een beoordeling -- hier
meer op zijn plaats is.

Zie beantwoording Kernpunt: K094

101

Inspreker meldt dat overstaan een situatie is die
regelmatig voorkomt bij onder meer de overgang
Diepenheimseweg bij station Goor en in Delden.
Volgens inspreker zullen de aanvullende
goederentreinen deze situatie doen toenemen.
Inspreker vraagt om een oplossing voor dit bezwaar.

Zie beantwoording Kernpunt: K059

102

Inspreker vraagt hoe de toename van de
geluidsoverlast door geluidssignalen van voorheen
onbeveiligde overwegen die nu beveiligd wordt
aangepakt.

Zie beantwoording Kernpunt: K078

103

Inspreker is van mening dat de beoogde
goederenlijn met 36 treinen per etmaal het gebied
minder aantrekkelijk zal maken voor toeristen
vanwege geluidsoverlast in de nacht en
landschapsvervuiling als gevolg van maatregelen
tegen deze geluidoverlast. Inspreker geeft aan dat
hierdoor de werkgelegenheid afneemt en vraagt hoe
de inkomstenderving voor de gemeente en voor
burgers die als gevolg hiervan zal ontstaan
gecompenseerd wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K099

104

Inspreker stelt dat een toename van

Zie beantwoording Kernpunt: K100
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stikstofdepositie op natuurgebieden als Twickel en
Weldam tegen het gemeentelijke en provinciale
beleid is. Inspreker geeft aan dat boeren gaswassers
moeten toepassen om deze depositie te beperken.
Inspreker vraagt welke maatregelen er in het project
genomen worden om de toename van
stikstofdepositie tegen te gaan.
105

Inspreker vraagt welke maatregelen er concreet
genomen worden om de effecten van
barrièrewerking, ruimtebeslag en toename van
geluid op de ecologische hoofdstructuur teniet te
doen.

Zie beantwoording Kernpunt: K101

106

Inspreker wil dat kennisleemten in het hoofdrapport
worden opgenomen, zodat zichtbaar wordt wat
wel/niet beoordeeld is.

Zie beantwoording Kernpunt: K121

107

Inspreker vraagt hoe de barrièrewerking van het
project op de ecologische verbindingszone Boven
Regge bij Goor wordt verminderd.

Zie beantwoording Kernpunt: K102

108

Inspreker stelt dat binnen het projectgebied van de
Twentekanaallijn met 1 goederenpad 21,6 hectare
potentieel leefgebied ligt van beschermde soorten,
bij 2 goederenpaden is dat 28,2 hectare. Bij
spooruitbreiding wordt de bestaande barrière over
een lengte van respectievelijk 16,2 en 20,2 kilometer
vergroot. Inspreker vraagt hoe deze negatieve
gevolgen worden bestreden.

In paragraaf 5.7 van het effectrapport ecologie van het
e
MER 1 fase staat een beschrijving van de mitigerende
en compenserende maatregelen. De maatregelen
e
worden nader uitgewerkt in de 2 fase MER.

109

Inspreker constateert dat in het MER wordt gesteld
dat effecten op het grondwaterbeschermingsgebied
bij Goor beperkt blijven, omdat er geen
verontreinigingen te verwachten zijn. Dit is
ongeloofwaardig vanwege de kans op een ongeval
met gevaarlijke stoffen, de toegankelijkheid van het
spoor bij een ongeval en mogelijke effecten van
vervuild bluswater. Gevraagd wordt om
herbezinning.

De door de inspreker genoemde kans op een ongeval
met gevaarlijke stoffen precies ter plaatse van het
grondwaterbeschermingsgebied, is uiterst klein. Dat
komt omdat de kans op een ongeval klein is, en omdat
de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die maximaal
vervoerd mag worden over de Twentekanaallijn klein is
(max. 3050 wagens per jaar); bovendien kan slechts een
deel van deze stoffen bij een ongeval leiden tot
verontreiniging van het grondwater.

110

Inspreker twijfelt aan de stelling dat de effecten op
de ecologische en chemische
oppervlaktewaterkwaliteit als gevolg van run-off van
bijvoorbeeld koperdeeltjes van bovenleidingen als
verwaarloosbaar worden beschouwd. Inspreker
vraagt om een nadere onderbouwing aan de hand
van onderzoeksgegevens.

Zie beantwoording Kernpunt: K103

111

Inspreker constateert dat in de variant BathmenWest de wachtlocatie zich boven een
waterbergingsgebied bevindt. Kans op
verontreiniging van grondwater door
druppellekkages is daardoor aanwezig.

Lekkende ketelwagens komen slechts sporadisch voor,
en dan zijn de gelekte hoeveelheden meestal zeer
beperkt ('druppellekkage'). De invloed daarvan op het
water in het waterbergingsgebied zal dus ook zeer
e
beperkt zijn. Toch zal hier in de 2 fase van het MER naar
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112

Inspreker vraagt hoe het negatieve ruimtelijke effect
van de elektrificatie (bovenleidingen, palen, sloten,
hekwerken) in het landschap wordt gecompenseerd
voor recreanten en omwonenden.

Zie beantwoording Kernpunt: K104

113

Inspreker stelt dat verbreding van de
Twentekanaallijn de barrièrewerking bij Landgoed
Twickel vergroot, terwijl de provincie Overijssel,
gemeente Hof van Twente en Landgoed Twickel
maatregelen hebben afgesproken om
barrièrewerking (van de rondweg) te verminderen.
Gevraagd wordt om visie en maatregelen.

In het MER 1 fase zijn faunavoorzieningen
meegenomen. In latere planfase(n) zal dit nader worden
uitgewerkt.

114

Inspreker geeft aan dat de besparing van energie van
de Twentekanaallijn wel moet worden afgezet tegen
de noodzakelijke investering. Volgens inspreker zou,
uitgaande van een investering van 309.000.000 euro
(het verschil ten opzichte van de goedkoopste
variant), per jaar slechts 0,45 % van dit bedrag
worden terugverdiend als gevolg van
energiebesparing. Het oordeel ++ voor het aspect
energieverbruik is volgens inspreker daarom
misleidend.

Zie beantwoording Kernpunt: K106

115

Inspreker stelt dat het energieverbruik van
marginaal belang is omdat a) treinen een duurzaam
transportmiddel zijn, b) het moet worden gemeten
van aanvang tot bestemming, c) energiebeperking
binnen GON enorme schade aan het omliggende
milieu aanbrengt en d) extra kosten van energie in
productprijs kan worden verwerkt in tegenstelling
tot schade aan bezittingen/vruchtgebruik
aanwonenden.

In het MER zijn alle aspecten onderzocht die een rol
spelen bij de besluitvorming over een voorkeursvariant,
zo ook het energieverbruik. In het MER is geen
wegingsfactor opgenomen voor de verschillende
aspecten, deze afweging wordt door de staatssecretaris
gemaakt.

116

Inspreker stelt dat voor energieverbruik in de
beoordeling dubbel min moet worden gegeven
omdat vervoerders gebruik gaan maken van
diesellocomotieven

De suggestie van de inspreker dat vervoerders gebruik
gaan maken van diesellocomotieven is niet correct. De
trend is juist dat steeds meer goederentreinen die
grensoverschrijdend verkeer verzorgen worden
getrokken door een elektrische locomotief.

e
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1

Inspreker stelt dat de huidige plannen voor
goederenvervoer over bestaand spoor net zoals
destijds ten tijde van de Noordtak van de Betuwelijn
(NOV) en inmiddels door de groei in woonkernen zijn
komen te liggen ten principale ongeschikt is voor
gebruik van goederenvervoer

Zie beantwoording Kernpunt: K159

2

Inspreker stelt dat het hoofdrapport MER 1 fase
ondanks de omvang niet overtuigd en verzoekt
dringend de staatssecretaris om af te zien van dit
project.

Van uw verzoek wordt kennis genomen.

3

Inspreker vraagt zich af of de melding in de media
e
dat de start MER 2 fase eind 2013 uitgesteld of zelfs
afgesteld wordt, klopt.

Zie beantwoording Kernpunt: K001

4

Inspreker vraagt zich af wat de staatsecretaris gaat
doen om de onzekerheid tegen te gaan indien het
e
MER 2 fase wordt uitgesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K002

5

Inspreker vraagt wat de consequenties zijn voor PHSGON indien de financieringsovereenkomst voor het
derde spoor Emmerich-Oberhausen niet wordt
getekend of verdere vertraging oploopt.

Zie beantwoording Kernpunt: K003

6

Inspreker vraagt of de keuze die de staatssecretaris
dit najaar gaat maken afhankelijk is van de
ontwikkelingen rond het derde spoor EmmerichOberhausen.

De besluitvorming door de staatssecretaris over het
project Goederenroute Oost-Nederland staat los van de
ontwikkelingen rond het derde spoor EmmerichOberhausen.

7

Inspreker vraagt hoe de staatssecretaris tegemoet
denkt te komen aan de waardedaling en
onverkoopbaarheid langs de Twentekanaallijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

8

Inspreker vraagt hoe de staatssecretaris kan
uitleggen dat voorzieningen ten aanzien van
veiligheid, geluid en trillingen voor de Betuweroute
uitgebreider waren dan voor hetzelfde type vervoer
over bestaand spoor in Oost-Nederland. Er is sprake
van rechtsongelijkheid voor aanwonenden.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

9

Inspreker wil niet meedoen aan het tegen elkaar
uitspelen van aanwonenden langs de Twentelijn en
de Twentekanaallijn en vindt het daarom weinig
elegant een keuze te moeten maken uit de
varianten.

Zie beantwoording Kernpunt: K006

10

Inspreker wijst het uitgangspunt dat vervoer vanaf
de Betuweroute verder over bestaand spoor richting
Duitsland wordt afgewikkeld volstrekt af en vindt het
daarom weinig elegant een keuze te moeten maken
uit de varianten.

Zie beantwoording Kernpunt: K007

e
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11

Inspreker wijst in ieder geval de variant
Twentekanaallijn af, omdat de Twentelijn immers al
een bundeling van goederenvervoer kent en twee
'bundels' door Twente niet sporen met het
marketingplan 2013 e.v. van het Twentse Bureau
voor Toerisme, waarin Twente wordt aangeprezen
als het Landgoed van Nederland.

Uw uitspraak tegen de variant Twentekanaallijn is door
ons geregistreerd. Van de onderbouwing van deze
uitspraak hebben is kennis genomen.

12

Inspreker stelt dat de overheid, ondanks gemaakte
fouten in het verleden, blijft doorgaan met
vervoersprojecten waarvan de opbrengsten en de
kosten in de toekomst nauwelijks te overzien zijn.
Dit project lijkt meer een prestigeproject te worden.

Van deze mening en wens zijn kennis genomen.

13

De inspreker is van mening dat de staatssecretaris
op basis van het huidige rapport geen gefundeerde
en verantwoorde keuze kan maken voor welke
variant dan ook. Er zijn te veel onzekerheden in
kosten en doorvoer via Oldenzaal naar Duitsland.
Heeft Duitsland er geen belang bij te vertragen ten
gunste van de eigen havens (zie ook het verdrag van
Warnemünde).

In het kader van deze MER-studie zijn de
doorvoermogelijkheden van het goederenvervoer via
Oldenzaal/grens door Duitsland met onze oosterburen
besproken en zeker gesteld. De capaciteit van het Duitse
spoor over de grens bij Oldenzaal biedt voldoende
mogelijkheid om het geprognosticeerde
goederentreinen af te wikkelen. Door zowel de
spoorbeheerder DB Netz, als door het Bundesministerie
voor verkeer, is dit meermalen bevestigd. Zie ook de
teksten in de definitieve Notitie Reikwijdte en
e
Detailniveau op pagina 10, en in het MER 1 fase op
pagina 32. Voorts zijn met de Duitse overheid sluitende
afspraken gemaakt over de vergroting van de capaciteit
van de Duitse spoorlijn die bij Zevenaar aansluit op de
Betuweroute: er is besloten om van Zevenaar/grens tot
Oberhausen een derde spoor aan te leggen en de
financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld.
Inmiddels is de financieringsovereenkomst tussen De
Bondsregering, de deelstaat NordRheinWestfalen en DB
Netz ondertekend. De capaciteitsvergroting zal rond
2022 beschikbaar zijn; in het MER is daarmee al
gerekend.

14

Inspreker vraagt hoe de staatssecretaris tegemoet
denkt te komen aan de onleefbaarheid van de
woningen langs de Twentekanaallijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K189

15

Inspreker vraagt zich af of de gezondheidsrisico’s
die de Twentekanaallijn voor de toekomst met zich
meebrengt met langer thuiswonende ouderen in
niet-verkoopbare huizen wel in de kosten zijn
meegenomen

De effecten op gezondheid zijn voor het MER
onderzocht door middel van de GES-methodiek. Uit dit
onderzoek blijkt voor de variant Twentekanaal dat er
geen sprake is van afname van
milieugezondheidskwaliteit ten opzichte van de huidige
situatie en de referentiesituatie. In de GES-methodiek
worden bij het toekennen van de GES-score aan een
adres geen rekening gehouden met de leeftijd van de
bewoners en deze informatie is ook niet beschikbaar.
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16

Inspreker wil weten wat de minister van Sociale
Zaken ervan vindt dat in de
toekomst gezondheidsrisico's van langer
thuiswonende ouderen in niet-verkoopbare huizen
zullen optreden.

De effecten op gezondheid zijn voor het MER
onderzocht door middel van de GES-methodiek. Uit dit
onderzoek blijkt voor de variant Twentekanaal dat er
geen sprake is van afname van
milieugezondheidskwaliteit ten opzichte van de huidige
situatie en de referentiesituatie. In de GES-methodiek
wordt bij het toekennen van de GES-score aan een adres
geen rekening gehouden met de leeftijd van de
bewoners. Deze informatie is ook niet beschikbaar.

17

Inspreker roept op om, mits afspraken met Duitsland
goed zijn en goederenvervoer per spoor de beste
optie is om de economie te versterken, een
alternatief tracé te zoeken dat buiten kleine kernen
loopt en minimale schade aanricht aan het
landschap. Met huidige technische mogelijkheden
moet een betere lijn aangelegd kunnen worden dan
aanpassing van een oude personenvervoerlijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

18

Inspreker verzoekt om af te zien van alle varianten
vanwege alle onzekerheden die er zijn, vooral m.b.t.
handelswijze van Duitsland en de (materiële en nietmateriële) kosten en opbrengsten van het project. Er
moet worden gericht op projecten met meerwaarde
voor de toekomst van Nederland.

Van uw bezwaar wordt kennis genomen. Op welke
“handelswijze van Duitsland” u doelt, is niet duidelijk.
Het voornemen om ruimte te maken voor meer
goederentreinen via Oldenzaal/grens stuit aan Duitse
zijde van de grens niet op bezwaren. Er is op het Duitse
spoortraject dat aansluit op Oldenzaal/grens volgens de
Duitse spoorbeheerder capaciteit voor in ieder geval 100
goederentreinen/etmaal in beide richtingen samen,
zonder dat daarvoor investeringen gedaan hoeven te
worden. Ruim voordat met aanleg van de Betuweroute
werd begonnen, zijn afspraken gemaakt met Duitsland
over het aansluitende spoortraject in Duitsland. Dat
functioneert momenteel uitstekend. Nog voor 2020 zal
Duitsland de capaciteit van die spoorlijn verder
vergroten. Zie voorts het recente rapport
“Maximaliseren gebruik Betuweroute” (IenM, 2012) dat
door de Minister van IenM op 12 juli 2012 aan de
Tweede Kamer is gestuurd. het rapport is in te zien op
www.rijksoverheid.nl/phs en op www.prorail.nl/phs.
Voor wat betreft de kosten en opbrengsten heeft het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2010 voor het
gehele programma PHS een overzicht opgesteld van de
kosten en de opbrengsten. Een zogenaamde
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA).
Mede op grond van de MKBA heeft het Kabinet besloten
dat de kosten opwegen tegen de baten. De betreffende
MKBA (inclusief second opinion) is opgenomen in de
Rapportage en voorkeursbeslissing PHS. Deze is in te
zien via de website www.rijksoverheid.nl/phs.
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1

Inspreker stelt dat dit plan de gevolgen van
goederenvervoer in de vorm van lawaai, onveiligheid
en aantasting van woongenot midden in de
woongemeenschappen terug brengt, terwijl
gemeenten miljarden hebben uitgegeven om
wegvervoer, al dan niet met gevaarlijke stoffen, te
weren uit de centra van steden en dorpen. Inspreker
pleit voor een duurzame, separate goederenlijn die
alle bewoonde gebieden mijdt en daardoor geen
overlast veroorzaakt.

Zie beantwoording Kernpunt: K097

2

Inspreker vraagt waarom ProRail bij de vervanging
van de houten dwarsliggers niet een nauwelijks
duurdere trillings- en geluidswerende
betonplaat/rubber fundering heeft toegepast, zoals
bij de Oosterbeekse spoorbrug.

De kosten van dergelijke maatregelen zijn doorgaans
zeer hoog, niet alleen omdat het spoor geruime tijd
buiten dienst moet, maar ook omdat bijvoorbeeld
kabels, bovenleiding en andere delen van het spoor
(tijdelijk) moeten worden verplaatst. Deze maatregelen
vallen dan ook aanzienlijk duurder uit dan betonnen
dwarsliggers. Bovendien heeft een dergelijke maatregel
niet op alle locaties evenveel effect.

3

Inspreker is van mening dat het voorstellen van 4
meter hoge geluidsschermen naast een grotere
hoeveelheid 2 meter hoge geluidsschermen strijdig
is met de uitspraak dat de barrièrewerking van het
spoor in Delden en Goor nauwelijks toeneemt in de
zin van ruimtelijke structuur en samenhang.

Zie beantwoording Kernpunt: K010

4

Inspreker geeft aan dat de brug over het spoor ter
plaatse van de rondweg ten oosten van Goor
onvoldoende ruimte biedt voor twee sporen.
Inspreker vraagt of deze brug vernieuwd wordt en of
hiermee rekening is gehouden in de kostenraming.

De inschatting is dat het mogelijk is om onder het
kunstwerk twee sporen aan te leggen. Indien uit de
detaillering van het ontwerp zou volgen dat het toch niet
mogelijk blijkt, dan bevat de kostenraming in dit stadium
nog voldoende marge om een nieuw kunstwerk mogelijk
te maken.

5

Inspreker geeft aan dat een locomotief die over de
noordelijke aftakking rijdt een treingewicht moet
hebben dat past bij de 6000 kW van het NS net
terwijl een goederentrein die van de Betuweroute
naar Duitsland rijdt een treingewicht kan hebben dat
past bij 8400 kW. Volgens inspreker betekent dit dat
een trein, globaal, een derde minder kan vervoeren
indien deze over het 6000 kW net moet. Inspreker
vraagt of rekening is gehouden met de verhoogde
kostprijs per eenheid vervoerd goed. Inspreker
vraagt wat dit betekent voor de bezettingsgraat en
rentabiliteit van de lijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K037

6

Inspreker vraagt of bij het bepalen van de
geluidsruimte en prijscalculatie rekening is

Zie beantwoording Kernpunt: K038
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gehouden met het gegeven dat in de nacht de
mogelijkheid van rijden het grootst is omdat er dan
meer energie beschikbaar is.
7

Inspreker vraagt of rekening is gehouden met het
gegeven dat in de nacht de mogelijkheid van rijden
het grootst is omdat er dan meer energie
beschikbaar is bij de prijscalculatie.

Zie beantwoording Kernpunt: K039

8

Inspreker refereert naar de informatieavond van de
veiligheidsregio Hengelo. Hierin noemde ProRail als
alternatief de inzet van twee elektrische
locomotieven op het NS net. Volgens inspreker is dit
onmogelijk omdat deze twee locomotieven veel
meer vermogen nemen dan het onderstation kan
leveren waardoor het onderstation zal uitschakelen
door overbelasting. Inspreker vraagt om bevestiging
van deze redenering.

Zie beantwoording Kernpunt: K040

9

Inspreker is van mening dat de inzet van lawaaiige
diesellocomotieven nodig zal zijn om met zwaardere
treinen op het NS net te kunnen rijden. Inspreker
vreest dat in dat scenario de berekeningen m.b.t.
geluid, milieubelasting (fijnstof) etc. niet zullen
kloppen. Inspreker vraagt hoe deze ontwikkeling
voorkomen wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K041

10

Inspreker vraagt of elektrische tractie op het traject
verplicht gesteld zal worden. Zo niet dan wil
inspreker weten welke randvoorwaarden worden er
dan gesteld aan het gebruik van dieseltreinen.

Zie beantwoording Kernpunt: K042

11

Inspreker refereert naar berichten uit de media
waaruit blijkt dat Duitsland heeft aangegeven
vervoer over Oldenzaal te willen. Inspreker vraagt
hoe dit zich verhoudt met de lagere netspanning en
het daardoor noodzakelijke grotere aantal treinen.

Zie beantwoording Kernpunt: K043

12

Inspreker is van mening dat de Twentekanaallijn als
gevolg van Europese afspraken uitgevoerd moet
worden met 25000 kV. Inspreker vraagt of hiermee
rekening is gehouden bij de aanpassing van
kunstwerken, de veiligheid en de kostprijsbepaling.

Zie beantwoording Kernpunt: K044

13

Inspreker merkt op dat er geen overleg plaatsvindt
met eigenaren en belanghebbenden over de beste
locaties voor mitigatie en compensatie en acht het
waarschijnlijk dat er vertraging gaat optreden als
gevolg van juridische procedures die gevolgd
moeten worden.

De nadere uitwerking van de gekozen variant volgt in het
e
MER 2 fase. Daarover zal zeker overleg plaatsvinden
met aanwonenden, eigenaren en belanghebbenden.

14

Inspreker vertaalt de tekst in paragraaf 7.4.1 van het
MER naar de uitspraak: 'We weten dat al we de
optie 1 treinpad kiezen, we er in de toekomst weer
aan moeten sleutelen.' Inspreker vraagt of deze

Zie beantwoording Kernpunt: K045
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uitspraak bevestigd kan worden.
15

Inspreker vraagt om inzicht in het verschil in kosten
tussen het direct realiseren van twee
goederenpaden en het naderhand realiseren van
twee goederenpaden.

Zie beantwoording Kernpunt: K046

16

Inspreker is van mening dat de benodigde
spooraanpassingen bij de variant Twentekanaallijn
eind 2020 niet klaar kunnen zijn. Inspreker vraagt of
Twentekanaallijn hierdoor buiten de keuzecriteria
valt.

Zie beantwoording Kernpunt: K047

17

Inspreker merkt op dat de kosten van de
inpassingsmaatregelen onduidelijk zijn en vreest, op
basis van grote projecten uit het verleden, dat deze
te laag worden ingeschat.

Zie beantwoording Kernpunt: K145

18

Inspreker vraagt om de geraamde kosten van de
optie Twentekanaallijn (1 en 2 goederenpaden) met
prijspeil 2020 om inzicht te krijgen in de werkelijke
kosten.

De kostenramingen van de varianten, die gemaakt zijn in
het huidige prijspeil, zijn al de door de inspreker
gevraagde 'werkelijke kosten'.

19

Inspreker vraagt of in de beslissing voor de
voorkeursvariant ook wordt meegenomen dat er bij
de duurste variant ook meer overschrijding van de
kostprijs kan zijn waardoor het verschil in kosten
met de andere varianten toeneemt.

Van alle varianten zijn de investeringskosten en de
onderhoudskosten geraamd aan de hand van de
Standaardsystematiek Kostenramingen (SSK). Deze
systematiek is geschikt voor het ramen van kosten in dit
stadium van de planvorming. Het huidige ontwerp is nog
erg globaal en daarom is gebruik gemaakt van
kostenkengetallen. De systematiek houdt rekening met
de onzekerheden die er zijn in de verschillende stadia
van een project over onder meer het precieze ontwerp
en de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens het
voortraject en de uitvoering. Daarom geven de ramingen
een bandbreedte met een onder- en een bovengrens. Er
wordt standaard een bandbreedte gehanteerd met
grensbedragen die horen bij een onder- en
overschrijdingskans van 15% respectievelijk 85%. De
kans dat de kosten daar uiteindelijk tussen liggen is 70%.
Procentueel is de kans op overschrijding even groot,
absoluut is het bedrag bij een theoretische
overschrijding bij een duurdere variant groter dan bij
een goedkopere variant.

20

Inspreker vraagt hoe de kosten en baten van de
duurste variant Twentekanaallijn zich verhouden tot
de huidige bezuinigingsopgaven.

Zie beantwoording Kernpunt: K020

21

Inspreker vraagt door wie het expertoordeel wordt
uitgevoerd bij de maatregelen in figuur 7-14 en 7-15
(inpassingsmaatregelenkaarten).

De kaarten waarnaar inspreker verwijst zijn opgesteld
door een expert van Movares.

22

Inspreker geeft aan dat waardevermindering van
onroerend goed nabij het spoor niet wordt benoemd
in het MER en wenst een voorstel voor een

Zie beantwoording Kernpunt: K048

Pagina 159 van 644

4.2.6 Hof van Twente - PvdA
Punt

Samenvatting reactie

Beantwoording

compensatieregeling. Naast de huiseigenaren
zouden daarbij ook de gemeenten moeten worden
gecompenseerd omdat zij als gevolg van een
afwaardering van de WOZ nadeel ondervinden.
23

Inspreker is van mening dat de extra geluidruimte
van 1,5 dB die de Wet Swung geeft ten opzichte van
de jaren 2006,2007 en 2008 al gebruikt is. Dit als
gevolg van een uitbreiding van de dienstregeling van
de personentrein van Syntus op het traject ZutphenHengelo in 2012.

Met de invoering van de wet SWUNG zijn
geluidproductieplafonds ingesteld. Voor het traject
Zutphen-Hengelo heeft dit systeem geleid tot de
conclusie dat de GPP's worden overschreden en tot een
vrijstelling op grond van art. 11.23 Wet milieubeheer.
Inspreker heeft dus gelijk dat de geluidruimte al is
gebruikt. Op een onderlinge vergelijking van de
toekomstige situaties is dit echter niet van invloed.

24

Inspreker is van mening dat de stelling dat er in 2011
geen sprake was van een overschrijding van het
geluidsproductieplafond strijdig is met de lastsom
onder dwang die tegen ProRail is ingesteld door de
VROM inspectie regio Oost vanwege het
overschrijden van geluidsnormen door het laten
rijden van de Volvotrein. Inspreker wenst een
nadere verklaring.

Zie beantwoording Kernpunt: K049

25

Bewoners van de Hof van Twente hebben
gezamenlijk met de gemeente gestreden om de
Volvotrein te stoppen. Nu ligt er een plan om 36 van
deze treinen te laten rijden. Er is hiervoor geen
draagvlak bij de bevolking. Verwezen wordt naar
de 'Nee, tenzij!' uitspraken van de plaatselijke
overheid.

Van uw mededeling is kennis genomen.

26

Inspreker is van mening dat de geluidsbelasting van
de 'Volvotrein' ten onrechte is meegenomen in de
berekening van de geluidsproductieplafonds.

De geluidproductieplafonds zijn conform de wet
gebaseerd op de heersende waarden in de jaren 2006,
2007 en 2008 verhoogd met 1,5 dB.

27

Inspreker vraagt waarom ProRail/I&M geen
snelheidsreductie toepast op andere treinen dan de
'Caprolactam trein' om geluidsoverlast en
trillingshinder en -schade te verkleinen en om de
veiligheid te vergroten.

Zie beantwoording Kernpunt: K050

28

Inspreker is van mening dat de beoordeling van de
geluidseffecten voor de Twentekanaallijn - of -- zou
moeten zijn in plaats van 0. Inspreker onderbouwt
dit door te stellen dat de Twentekanaallijn de variant
is met het grootste geluidsbelaste oppervlak en
daarnaast de enige variant waarbij zware
geluidsmaatregelen moeten worden toegepast.

Zie beantwoording Kernpunt: K051

29

Inspreker kaart aan dat in de beoordeling alleen
wordt uitgegaan van het gemiddelde geluid en niet
van de piekgeluiden op het moment van een
treinpassage en de verstoring van perioden van
stilte. Het effect op het ervaren van geluidsoverlast

Zie beantwoording Kernpunt: K052
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wordt nu op basis van het gemiddelde geluidsniveau
als positief gezien terwijl dit in de praktijk anders kan
zijn omdat de piekgeluiden vaker tot
slaapverstoringen kunnen leiden. Uit onafhankelijk
onderzoek naar treingeluid in Borne blijkt dat
goederentreinen de grootste piekbelasting
veroorzaken en dat deze piekbelasting regelmatig
erg hoog is. De wetgeving zegt echter niets over
piekbelasting. Inspreker vraagt of (slaap)verstoring
e
door piekgeluiden in de 2 fase van de merprocedure wordt meegenomen.
30

Inspreker vraagt om gegevens en uitleg over het
effect van piek- en laagfrequent geluid op de
gezondheid. Kernvraag hierbij is bij welk niveau
geluid schadelijk is. Inspreker haalt daarbij aan dat
I&M 55 dB als norm hanteert terwijl GGD Twente
stelt dat geluid vanaf 42 dB al schadelijk is.

Zie beantwoording Kernpunt: K053

31

Inspreker stelt dat tabel 7.1 van het MER een fout
bevat. In de kolomkop van de tabel staat 'Kopmaken
te Deventer' in plaats van 'Twentekanaallijn'. Dit
bemoeilijkt het beoordelen van het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K054

32

Inspreker vraagt of het uitgangspunt stille wagons
van de geluidscalculatie realistisch is?

Zie beantwoording Kernpunt: K055

33

Inspreker vraagt of er bij de geluidscalculatie
rekening gehouden wordt met golfslijtage,
'vierkante' wielen, stoten van wagons bij
stoppende/stilstaande treinen?

Zie beantwoording Kernpunt: K056

34

Inspreker vraagt of het verschil tussen gemeten en
berekende geluidsbelasting deels verklaard kan
worden door het feit dat er veel verouderde
buitenlandse wagons door Nederland rijden?

Zie beantwoording Kernpunt: K057

35

Inspreker vraagt in relatie tot de
geluidsberekeningen op welke tijden van de dag de
geplande goederentreinen gaan rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K058

36

Inspreker stelt dat de informatievoorziening rond de
besluitvorming, door te verwijzen naar tientallen
deelrapporten, ertoe leidt dat de burger
onvoldoende wordt ingelicht en dat dit strijdig is met
de brengplicht. Inspreker vraagt welke maatregelen
genomen worden om informatie die noodzakelijk is
voor een goede oordeelsvorming, alsnog bekend te
maken bij de burgers.

Zie beantwoording Kernpunt: K060

37

Inspreker vraagt welke snelheid bij de
geluidsberekeningen wordt aangehouden om de
geluidsbelasting te bepalen.

Zie beantwoording Kernpunt: K061

38

Inspreker vraagt of er een nulmeting en een
controlemeting uitgevoerd zal worden om de

Zie beantwoording Kernpunt: K062
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geluidsberekeningen te controleren.
39

Inspreker vraagt met welk tijdsinterval mogelijke
overschrijdingen van het geluidsplafond
geregistreerd worden en hoe deze aan
omwonenden ter beschikking worden gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K063

40

Inspreker vraagt of de geluidsberekeningen herzien
kunnen worden op basis van de conclusies van
uitgebreide geluidsmetingen langs het spoor in de
gemeente Borne.

In het geluidsmetingrapport van de gemeente Borne
zijn, naast de metingen over een heel jaar, ook
berekeningen van het geluid uitgevoerd volgens het
wettelijk voorgeschreven rekenvoorschrift. In het
rapport zijn de resultaten van de metingen en van de
berekeningen over dezelfde periode vergeleken: daaruit
is geconcludeerd dat de uitkomsten volgens het
rekenvoorschrift goed aansluiten bij de uitkomsten
volgens de metingen. Daarom is er geen reden om de
berekeningen die voor het MER zijn gedaan te
heroverwegen.

41

Inspreker vraagt of de inzet van 'fluistertreinen'
betekent dat er meer treinen gaan rijden op het
spoor, met als gevolg meer geluidvervuiling
(aantallen x geluidsbelasting, piekbelasting,
laagfrequent geluid) en trillingen

Zie beantwoording Kernpunt: K064

42

Inspreker stelt dat een 'fluistertrein' op een spoor
met golfslijtage geen enkel geluidsverlagend effect
heeft waardoor het spoor vaker profiel geslepen
moet worden. Inspreker vraagt of deze
onderhoudskosten zijn meegerekend.

Zie beantwoording Kernpunt: K066

43

Inspreker refereert aan het MER. Hierin staat dat de
lege reizigerstreinen in deze studie buiten
beschouwing zijn gelaten omdat er geen verandering
in het aantal verwacht wordt ten opzichte van de
referentiesituatie. Inspreker vraagt of deze treinen
dan ook niet zijn meegenomen in de
geluidsberekening.

Deze MER 1 fase studie is bedoeld om een goede
afweging te kunnen maken tussen de verschillende
varianten. De lege personentreinen veranderen niet ten
opzichte van de huidige situatie en zijn voor geen enkele
toekomstige situatie meegenomen. Dit heeft geen
invloed bij de onderlinge vergelijking van de varianten.

44

Inspreker stelt dat als gevolg van de Wet
geluidhinder, het Rijk verplicht is om woningen langs
spoorwegen die op de gevel een te hoge
geluidbelasting hebben te saneren of om hier
maatregelen te treffen om het geluidniveau naar
beneden te brengen.

De sanering is spoorweglawaai is wettelijk geregeld in de
Wet milieubeheer. In het effectrapport geluid wordt in
paragraaf 6.1 ingegaan op de geluidsanering.
Aangegeven is dat langs de Twentelijn de NaNOVsanering is uitgevoerd. De resterende
saneringswoningen gelegen binnen het PHS project
Goederenroute Oost-Nederland worden meegenomen,
tenzij de saneringswoningen al zijn aangepakt
voorafgaand aan het project PHS Goederenroute OostNederland. De saneringsvoorraad ligt, voor zover het
woningen van de Eindmeldingslijst betreft, inmiddels
vast. Deze worden nog aangevuld met de eventuele
woningen die op basis van het huidige geluidregister een
geluidbelasting ondervinden van meer dan 70 dB (art

e
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11.57 Wm). Eind 2020 moeten alle saneringsplannen zijn
vastgesteld.

45

Inspreker vraagt of in de woonkernen Goor en
Delden moet worden voorzien in de bouw van 4
meter hoge geluidsschermen om aan de
geluidsproductieplafonds te voldoen.

Bij de variant Twentekanaallijn worden ten behoeve van
de kernen Eefde, Goor, Delden en ten oosten van
Hengelo lokaal inderdaad zware maatregelen verwacht.
Hierbij gaat het om schermen tot 4 meter hoog. Pas bij
een gedetailleerd vervolgonderzoek zoals een Ontwerp
Tracébesluit zullen de maatregelen in detail worden
uitgewerkt en worden afgewogen. Hierbij zal naast een
afweging van de financiële doelmatigheid met het
doelmatigheidscriterium ook een afweging plaatsvinden
waarbij rekening wordt gehouden met andere
ontheffingsgronden van landschappelijke,
stedenbouwkundige en verkeerskundige aard en de
invloed op de natuur. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen. Pas na deze fase kan
worden aangegeven welke maatregelen er exact nodig
zijn bij de door de inspreker genoemde locatie en wordt
de inpassing van deze maatregelen beschouwd.

46

Inspreker vraagt hoe 4 meter hoge geluidsschermen
in de woonkernen Goor en Delden in de omgeving
worden ingepast.

Zie beantwoording Kernpunt: K067

47

Inspreker stelt dat de zienswijzen van burgers met
weinig zeggend commentaar van tafel geveegd of in
het voordeel van de minister worden uitgelegd.
Inspreker ziet graag meer zorgvuldigheid, empathie
en aandacht voor de belangen van de individuele
burger terug in de beantwoording.

Zie beantwoording Kernpunt: K068

48

Inspreker stelt dat bewoners van hoge gebouwen
niets aan hoge geluidsschermen hebben. Hij noemt
daarbij als voorbeeld het appartementencomplex
aan de Irisstraat te Goor. Inspreker vraagt hoe een te
hoge geluidsbelasting wordt voorkomen voor
bewoners van hoge gebouwen.

Zie beantwoording Kernpunt: K069

49

Inspreker vraagt welke andere geluidsreducerende
maatregelen genomen gaan worden indien blijkt dat
de geluidsschermen in onvoldoende mate het geluid
reduceren.

Zie beantwoording Kernpunt: K071

50

Inspreker vraagt of de geluidswerende maatregelen
vooral 's nachts het geluid reduceren.

Zie beantwoording Kernpunt: K072

51

Inspreker vraagt of de geluidswerende maatregelen
vooral het laagfrequente geluid reduceren.

Het geluidreducerend effect van maatregelen als
geluidschermen en raildempers is uitgebreid onderzocht
en de te verwachten reductie is verwerkt in standaard
rekenmethode 2 van het reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. De geluidreductie verschilt per frequentie.
Voor het geluid in de lagere frequenties is de
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geluidreductie van geluidschermen het geringst.

52

Inspreker stelt dat het geluidsbelast oppervlak het
grootst is bij de variant Twentekanaallijn.

Dit is geen correcte constatering. De geluidbelaste
oppervlakte is het grootst bij de Bathmen-varianten (zie
Tabel 8.1 op blz. 158 MER-rapport). Dit is voornamelijk
het gevolg van het feit dat voor deze varianten nieuwe
tracédelen moeten worden aangelegd.

53

Inspreker vraagt of de minister van plan is om een
programma te starten ten behoeve van de
geluidsisolatie van objecten of de opkoop en sloop
van woningen waarvoor andere maatregelen
onvoldoende oplossing bieden.

Voor de woningen waarbij de geluidbelasting op de
gevel hoger is dan de wettelijk toegestane waarde
worden doelmatige maatregelen onderzocht. Indien het
treffen van deze maatregelen niet of niet voldoende
mogelijk is, wordt onderzocht of het geluidniveau in de
woningen te hoog is. Als het geluidniveau binnen te
hoog is worden, op kosten van ministerie van I&M,
maatregelen aan de gevel (geluidisolatie) aangebracht.
Hierbij mag de geluidbelasting op de gevel niet hoger
zijn dan de maximaal toegestane waarde. Indien dit wel
het geval is moet het pand aan bewoning worden
onttrokken tenzij een overschrijdingsbesluit is
vastgesteld.

54

Inspreker vraagt daarbij of de kosten voor
geluidisolatie, koop en sloop in de budgetraming zijn
opgenomen.

In het MER 1 fase zijn een aantal varianten onderling
vergeleken. Om een keuze tussen deze varianten te
kunnen maken is het niet nodig om de verschillende
voorzieningen al helemaal in detail uit te werken. Voor
de woningen waarbij het geluidniveau binnen hoger is
dan de wettelijk toegestane waarde, worden op kosten
van ProRail, maatregelen aan de gevel (geluidisolatie)
aangebracht. Hierbij mag de geluidbelasting op de gevel
niet hoger zijn dan de maximaal toegestane waarde.
Indien dit wel het geval is moet het pand aan bewoning
worden onttrokken. Gezien het huidige
detailleringniveau bestaat er nog geen inzicht in het
aantal woningen waarbij, na het treffen van
maatregelen, overschrijding van de binnenwaarde
bestaat. De geluidsmaatregelen aan de woningen zijn
dan ook niet meegenomen in de kostenraming. In het
e
MER 2 fase zal dit verder uitgewerkt worden.

55

Inspreker stelt dat in stille gebieden de cumulatie
van het geluid van railverkeer met dat van
wegverkeer harder aankomt. Inspreker vraagt welke
maatregelen hiervoor getroffen worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K073

56

Inspreker vraagt of er een wegingsfactor komt voor
spoorgeluid in de bebouwde kom en spoorgeluid in
het landelijke gebied.

Zie beantwoording Kernpunt: K074

57

Inspreker vraagt welke gevolgen er zijn voor flora en
fauna door de toename van de geluidsbelasting op
de ecologische hoofdstructuur.

In de 1 fase MER zijn de geluidseffecten onderzocht
door middel van de 40 en 45 dB(A) contouren. Volgens
Tulp et al. (2002) ligt de verstoringsgrens (grens waarbij
vogeldichtheden afnemen door de invloed van geluid)

e

e
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voor weidevogels (grutto) door treinverkeer op 45 dB(A).
Uit studies is bekend dat bosvogels gevoeliger zijn voor
verstoring. Bosvogels gebruiken zang, meer dan
weidevogels, als communicatiemiddel. Te luid
achtergrondgeluid kan die zang overstemmen. Daarom
is ook de 40 dB(A) contour in beeld gebracht. Ook voor
andere diersoorten kan geluid leiden tot verstoring. In
e
de 1 fase MER zijn de verschuivingen van de contouren
in beeld gebracht. Gezien de toename van het
geluidsbelast oppervlak is dit als negatief effect
beoordeeld in het effectrapport ecologie.

58

Inspreker vraagt hoe de toename van de
geluidsoverlast van geluidssignalen van beveiligde
overwegen gecompenseerd wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K075

59

Inspreker stelt dat het geluidsreducerende effect van
de plaatsing van raildempers onvoldoende is
onderzocht omdat in het MER hier geen duidelijke
uitspraak over wordt gedaan. Inspreker vraagt om
uitgebreide toelichting hierover.

Zie beantwoording Kernpunt: K076

60

Inspreker stelt dat op het spoornet van de NS
maximaal 6000 kW geleverd kan worden voor alle
treinen die in 1 sectie rijden. Dit betekent dat in de
nacht er meer kW beschikbaar is voor
goederentreinen terwijl juist dan geluidsoverlast het
sterkst is. Inspreker vraagt of in de beoordeling
rekening is gehouden met dit gegeven.

Zie beantwoording Kernpunt: K077

61

Inspreker vraagt hoe de toename van de
geluidsoverlast door geluidssignalen van voorheen
onbeveiligde overwegen die nu beveiligd worden,
wordt aangepakt.

Zie beantwoording Kernpunt: K078

62

Inspreker is van mening dat de stelling: “we blijven
onder het gestelde plafond, dus is het veilig” moet
worden gelezen als 'we laten het maximale aantal
wagons rijden zonder verplichting om mitigerende
maatregelen te treffen' en vraagt om aanvullende
inzichten over dit onderwerp.

Zie beantwoording Kernpunt: K079

63

Inspreker geeft aan dat het MER stelt dat er geen
verschil is tussen de varianten als het gaat om de
veiligheid. Inspreker is van mening dat er wel een
verschil is tussen de varianten voor aanwonenden
die onrust ondervinden van het feit dat er
gevaarlijke stoffen langs hun huizen worden
getransporteerd binnen door buitenstaanders
aanvaarde risiconormen. Inspreker vraagt nadere
toelichting.

Zie beantwoording Kernpunt: K080

64

Inspreker is op basis van het rapport 'Veiligheid
spoor in Twente' van mening dat er meerdere

Het rapport 'Veiligheid spoor in Twente' geeft niet aan
dat het ergens langs het spoor 'niet veilig wonen' is.
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plaatsen zijn waar het niet veilig wonen is in de
buurt van het spoor en vind dit onacceptabel.

Overigens worden de aandachtspunten uit genoemd
rapport meegenomen in het Integraal Veiligheidsplan
voor de Goederenroute Oost-Nederland, dat ProRail
samen met de Veiligheidsregio's maakt voor de
Goederenroute Oost-Nederland.

65

Inspreker is van mening dat de pilots van de
veiligheidsregio Twente waarbij niet zelfredzame
bewoners van instellingen worden geïnformeerd
over de risico's van het naastgelegen spoor
onacceptabel zijn omdat mensen niet aan onnodig
risico moeten worden blootgesteld.

De pilot is een initiatief van de Veiligheidsregio. Omdat
een woonomgeving zonder risico's onmogelijk is, is het
verstandig om mensen zo goed mogelijk te informeren
over de risico's waaraan zij blootgesteld (kunnen)
worden.

66

Inspreker vraagt hoe de veiligheid op het spoor in
Nederland beter geregeld is dan in het buitenland
waar meerdere voorbeelden zijn van ongelukken
met goederentreinen. Inspreker refereert daarbij
aan de uitgifte van NS-veiligheidscertificaat aan de
onveilige Fyra treinen.

De veiligheid op het spoor berust in hoge mate op
regelgeving die Europees breed geldig is. Dat is dus in
Nederland niet specifiek beter geregeld dan elders in
Europa.

67

Inspreker geeft aan dat er bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen per spoor via Betuweroute, Elst
en Oost Nederland, gekozen worden voor een
langere route dan nodig is en dus meer gevaar voor
de burgers. Inspreker constateert dat dit in
tegenspraak is met eigen regels. Inspreker vraagt
wat de verantwoordelijkheid van het ministerie
betreffende deze constatering.

Zie beantwoording Kernpunt: K081

68

Inspreker wil weten of het klopt dat de start MER 2
fase eind 2013 uitgesteld wordt. De inspreker vraagt
wat er aan gedaan gaat worden om, indien er sprake
is van uitstel, de opnieuw ontstane onzekerheid
tegen te gaan.

e

Zie beantwoording Kernpunt: K001

69

Inspreker vraagt wat de staatssecretaris doet aan de
onzekerheid van de aanwonenden indien er sprake
is van uitstel of afstel van het voorziene besluit van
de staatssecretaris in mei 2013.

Zie beantwoording Kernpunt: K002

70

Inspreker stelt dat meer dan 40% van de treinen
moet omrijden (meer tijd, meer energie) om de
route over Hengelo te volgen, en dat de
gebruikswaarde en de toekomstvastheid van de
varianten moet worden bepaald over het gehele
(internationale) traject.

Zie beantwoording Kernpunt: K082

71

Inspreker refereert naar Basisnet spoor waarin
wordt gesteld dat er op de Twentekanaallijn ruimte
is voor 1700 wagons met gevaarlijke stoffen.
Inspreker vraagt of in dat verband rekening is
gehouden met de aanwezigheid van andere
gevaarlijke bedrijven (Bijvoorbeeld Elementis) of de
aanwezigheid van gebouwen met een groot aantal

Zie beantwoording Kernpunt: K083
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niet zelfredzame personen (medisch centrum de
Oliphant).
72

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn de
meeste wissels telt van alle varianten, enkelbaans
stukken heeft en dat het MER hier 85 Km/h (80 km/h
op wissels) aangeeft. Dit geeft volgens inspreker een
structureel onveilige situatie omdat treinen zullen
worden stilgezet om op elkaar te wachten. Inspreker
refereert naar eigen beleid om treinen met
gevaarlijke stoffen niet stil te laten staan. Inspreker
refereert verder aan het ongeluk in Wetteren dat
gebeurde doordat de goederentrein met een
snelheid van boven de 80 km/h een wissel
passeerde.

Zie beantwoording Kernpunt: K084

73

Inspreker geeft aan dat hulpdiensten, bij navraag,
onvoldoende op de hoogte blijken te zijn van de
vervoerde gevaarlijke stoffen en hoe deze te
behandelen. Ook geeft inspreker aan dat de
spoorlijn niet van minimaal twee zijden ontsloten is
voor de hulpdiensten. Inspreker vraagt hoe deze
tekortkomingen verbeterd worden.

ProRail weet voorafgaand aan het vertrek van een
goederentrein of en welke gevaarlijke stoffen in die trein
vervoerd worden. Bij een ongeval met een dergelijke
trein beschikt de bevelvoerende
brandweercommandant ter plaatse binnen maximaal 10
minuten over diezelfde informatie. Hoe operationeel te
handelen is het vakmanschap van de brandweer. De
bereikbaarheid van het spoor is een van de
onderwerpen van onderzoek voor het Integraal
Veiligheidsplan voor de Goederenroute Oost-Nederland,
waaraan ProRail samen met de Veiligheidsregio's
(hulpdiensten) werkt. Eventueel benodigde maatregelen
worden opgenomen in het Ontwerp Tracébesluit
(volgens de huidige planning in 2015).

74

Inspreker vraagt welke rampscenario's er zijn
beschouwd met betrekking tot de gevolgen van
ongelukken in stads- en dorpscentra waarbij
toxische, explosieve gassen en vloeistoffen
vrijkomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K085

75

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen
noodzakelijk zijn wanneer een trein met gevaarlijke
stoffen over de Twentekanaallijn rijdt.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

76

Inspreker vraagt waar een trein met lekkende
gevaarlijke stoffen veilig voor het andere
treinverkeer kan worden geparkeerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K087

77

Inspreker vraagt wat de kans op
grondwatervervuiling is van een trein met lekkende
gevaarlijke stoffen.

Zie beantwoording Kernpunt: K088

78

Inspreker vraagt om een uitgebreide visie met
betrekking tot het samenwerken en functioneren
van de treinbeveiligingssystemen ETCS

Zie beantwoording Kernpunt: K089

Pagina 167 van 644

4.2.6 Hof van Twente - PvdA
Punt

Samenvatting reactie

Beantwoording

(Betuweroute), ATB fase 3 (IJssellijn, HengeloOldenzaal), ATB-NG (Twentekanaallijn) en Indussie
(Duitsland vanaf bad Bentheim).
79

Inspreker vraagt welke maatregelen er genomen
gaan worden om het treinverkeer schoner te maken
ten opzichte van de huidige situatie met betrekking
tot de luchtkwaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K090

80

Inspreker stelt dat indien de vervoerder zelf kan
kiezen voor diesel- of elektrische tractie, er een
grote toename in de hoeveelheid emissie als gevolg
van diesel te verwachten is. Inspreker vraagt hoe op
de aanname van 10% dieseltractie wordt toegezien.

Het betreft een aanname die gebaseerd is op
ervaringscijfers. Omdat de exploitatie van diesel treinen
aanzienlijk duurder is dan die van geëlektrificeerde
treinen is de verwachting dat vervoerders overschakelen
op geëlektrificeerd vervoer, waardoor vooral de bijdrage
van het spoorverkeer aan de jaargemiddelde
concentratie NO2 lager uitvallen. Deze bijdrage is echter
(zoals berekend) erg klein. Er wordt niet op '10%
dieseltractie' toegezien omdat de vervoerders hierin vrij
zijn om te kiezen.

81

Inspreker vraagt of de vervoersprognose voor 2020,
e
welke met 20% is verlaagd in het MER 1 fase,
betekent dat er ook 20% meer ruimte is op de
Betuwelijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K091

82

Inspreker vraagt of de dieseltrein van Syntus ook
wordt omgezet naar een elektrische trein indien het
traject Twentekanaallijn wordt geëlektrificeerd.

Het is niet bekend in hoeverre de vervoerders op de
Twentekanaallijn ook daadwerkelijk over zullen stappen
op geëlektrificeerd reizigersvervoer, de keuze is hierin
ook aan de vervoerders zelf. Daarom is hiermee bij de
berekeningen geen rekening gehouden. Indien
vervoerders wel overschakelen op geëlektrificeerd
vervoer zal vooral de bijdrage van het spoorverkeer aan
de jaargemiddelde concentratie NO2 lager uitvallen,
echter is deze zoals berekend al erg klein.

83

Inspreker meldt dat er geen maatregelen worden
genomen om trillingshinder tegen te gaan terwijl er
een overschrijding is van streefwaarden voor 1.000
woningen in de Hof van Twente binnen een zone van
200 m van de spoorlijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K092

84

Inspreker vraagt welke maatregelen er genomen
worden om tot een vergoeding van geleden schade
als gevolg van trillingen van de Volvotrein te komen.

Zie beantwoording Kernpunt: K093

85

Inspreker merkt op dat de Twentekanaallijn de
meeste trillingshinder oplevert van alle varianten en
vraagt om adequate maatregelen zodat hinder van
en schade door trillingen voorkomen of
gecompenseerd gaan worden.

Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

86

Inspreker betwist de uitspraak in het MER dat de
oversteekbaarheid van overwegen niet toeneemt.
Volgens inspreker zullen de 36 goederentreinen die
op dit traject gaan rijden de gesloten tijd van

Zie beantwoording Kernpunt: K094
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overwegen met minstens 50% doen toenemen.
Inspreker is van mening dat een beoordeling -(dubbel min) hier meer op zijn plaats is.
87

Inspreker meldt dat overstaan een situatie is die
regelmatig voorkomt bij onder meer de overgang
Diepenheimse weg bij station Goor en in Delden.
Volgens inspreker zullen de aanvullende
goederentreinen deze situatie doen toenemen.
Inspreker vraagt om een oplossing voor dit bezwaar.

Zie beantwoording Kernpunt: K059

88

Inspreker is van mening dat het niet uit te leggen is
dat de effecten van de variant Twentekanaallijn op
de milieugezondheidskwaliteit als 0 (neutraal)
worden beoordeeld. Reden hiervoor is dat de
kwaliteit voor 162 woningen als onvoldoende en
voor 29.586 woningen als matig wordt beoordeeld.

De beoordeling in het MER is een beoordeling van de
effecten ten opzichte van de referentiesituatie. Een
neutrale score betekent dus dat er geen (duidelijke)
verandering in de gezondheidssituatie over het hele
gebied is voor de variant Twentekanaallijn in vergelijking
met de referentiesituatie.

89

Inspreker vraagt of er plannen zijn om de 162
woningen langs de Twentekanaallijn waar de
milieugezondheidskwaliteit als slecht wordt
beoordeeld te kopen en te slopen.

Zie beantwoording Kernpunt: K095

90

Inspreker geeft aan dat indien vervoerders gebruik
gaan maken van diesellocomotieven de grondslag
van de beoordeling van de effecten op de
milieugezondheidskwaliteit wegneemt. Volgens
inspreker zou deze beoordeling op basis van geluid,
piekbelasting en vervuilende uitlaatstoffen
(fijnstof) -- moeten zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K096

91

Indien vervoerders gebruik gaan maken van
diesellocomotieven slaat dit de grondslag van de
beoordeling van effecten voor
milieugezondheidskwaliteit weg. Deze moeten dan
zonder meer op basis van geluid, piekbelasting en
vervuilende uitlaatstoffen (fijnstof) als - - (dubbel
min) worden beschouwd.

Bij de uitgevoerde onderzoeken voor het MER is
aangenomen dat 10% van de goederentreinen door
diesellocomotieven worden getrokken; dit is in
overeenstemming met de trend. Rijden met
diesellocomotieven is duurder dan rijden met elektrische
tractie en daarmee minder aantrekkelijk voor
vervoerders.

92

Inspreker vraagt waarom de goederentreinen niet
buiten de spits de gebruikelijke route kunnen volgen
omdat PHS voornamelijk veel treinen in de spits
voorziet.

Zie beantwoording Kernpunt: K098

93

Inspreker is van mening dat de beoogde
goederenlijn met 36 treinen per etmaal het gebied
minder aantrekkelijk zal maken voor toeristen
vanwege geluidsoverlast in de nacht. Inspreker
vraagt hoe de inkomstenderving voor de gemeente
en voor burgers die als gevolg hiervan zal ontstaan
gecompenseerd wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K099

94

Inspreker stelt dat een toename van
stikstofdepositie op natuurgebieden als Twickel en
Weldam tegen het gemeentelijke en provinciale

Zie beantwoording Kernpunt: K100
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beleid is. Inspreker geeft aan dat boeren gaswassers
moeten toepassen om deze depositie te beperken.
Inspreker vraagt welke maatregelen er in het project
genomen worden om de toename van
stikstofdepositie tegen te gaan.
95

Inspreker vraagt welke maatregelen er concreet
genomen worden om de effecten van
barrièrewerking, ruimtebeslag en toename van
geluid op de ecologische hoofdstructuur teniet te
doen.

Zie beantwoording Kernpunt: K101

96

Inspreker vraagt hoe de barrièrewerking van het
project op de ecologische verbindingszone Boven
Regge bij Goor wordt verminderd.

Zie beantwoording Kernpunt: K102

97

Inspreker vraagt welke beschermde diersoorten er
leven langs de Twentekanaallijn en wat de gevolgen
zijn voor deze soorten.

De effecten van de Twentekanaallijn op de beschermde
diersoorten staan beschreven in paragraaf 5.5 en 5.6 van
e
het effectrapport ecologie van de 1 fase MER.

98

Inspreker is van mening dat de kans op
grondwaterverontreiniging in het
grondwaterbeschermingsgebied nabij Goor door een
ongeval met gevaarlijke stoffen groter wordt als er in
de toekomst meer wagons met gevaarlijke stoffen
gaan rijden. Dit in tegenstelling tot wat er in het MER
staat.

Inspreker heeft gelijk als de toekomstige projectsituatie
(mogelijk vervoer van maximaal 3300 wagens gevaarlijke
stoffen per jaar) vergeleken wordt met de huidige
situatie (vrijwel geen vervoer van gevaarlijke stoffen). In
het MER wordt de projectsituatie vergeleken met de
referentiesituatie in 2030, en in die situatie is (onder
Basisnet) dezelfde hoeveelheid vervoer van gevaarlijke
stoffen mogelijk.

99

Inspreker vraagt welke mitigerende maatregelen er
in het peilgebied van de Regge gerealiseerd moeten
worden en hoe deze zich verhouden tot een project
van het waterschap in dit gebied.

Het doortrekken van (natuurlijke) oevers onder een
nieuw aan te leggen overbrugging is een type
mitigerende maatregel die in het rapport beschreven
(ruimtelijk en tekstueel) staat. In de vervolgfase van het
MER worden de mitigerende maatregelen verder
uitgewerkt in nauw overleg met het waterschap, en
waar mogelijk gecombineerd waterschapsprojecten.

100

Inspreker vraagt wat het resteffect is dat na
compensatie van het verharde oppervlak in het
peilgebied en stroomgebied van de Regge optreedt.

Het criterium ruimtebeslag door toename verhard
oppervlak is gebruikt voor de vergelijking van de
varianten. Resteffecten in het kader van (versnelde)
hemelwaterafvoer zijn voor de Twentekanaallijn-variant
niet aanwezig wanneer compenserende maatregelen
uitgevoerd worden.

101

Inspreker twijfelt aan de stelling dat de effecten op
de ecologische en chemische
oppervlaktewaterkwaliteit als gevolg van run-off van
bijvoorbeeld koperdeeltjes van bovenleidingen als
verwaarloosbaar worden beschouwd. Inspreker
vraagt om een nadere onderbouwing aan de hand
van onderzoeksgegevens.

Zie beantwoording Kernpunt: K103

102

Inspreker vraagt hoe het negatieve ruimtelijke effect
van de elektrificatie (bovenleidingen, palen, sloten,
hekwerken) in het landschap wordt gecompenseerd

Zie beantwoording Kernpunt: K104
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voor recreanten en omwonenden.
103

Inspreker vraagt of inzicht kan worden gegeven in de
maximale lengte, aslast en snelheid van de huidige
goederentreinen en de goederentreinen in de nabije
toekomst (2020 – 2030).

Zie beantwoording Kernpunt: K105

104

Inspreker refereert naar het pact van Twickel.
Inspreker vraagt om de visie van de minister op
inpassing en mitigatie met betrekking tot het
verminderen van fysieke en visuele barrières tussen
landgoed Twickel en de omgeving.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

105

Inspreker vraagt welke compensatie geboden wordt
voor de aantasting van kleinschalige
landschapselementen langs de Twentekanaallijn.

In het MER wordt hier in deelrapport LNC in paragraaf
5.7 dieper op ingegaan. Uitwerking is onderdeel van
volgende planfasen.

106

Inspreker vraagt of in het budget rekening is
gehouden met grote hoeveelheden asbesthoudend
materiaal die te verwachten zijn in de (gedempte)
spoorsloten.

Zie beantwoording Kernpunt: K035

107

Inspreker geeft aan dat de besparing van energie van
de Twentekanaallijn wel moet worden afgezet tegen
de noodzakelijke investering. Volgens inspreker zou,
uitgaande van een investering van 309.000.000 euro
(het verschil ten opzichte van de goedkoopste
variant), per jaar slechts 0,45 % van dit bedrag
worden terugverdiend als gevolg van
energiebesparing. Het oordeel ++ voor het aspect
energieverbruik is volgens inspreker daarom
misleidend.

Zie beantwoording Kernpunt: K106

108

Inspreker wat de relatie is met de overheid
betreffende de verschillen in energielast die ten
goede/laste komen van de vervoerder.

Zie beantwoording Kernpunt: K107

109

Inspreker vraagt of bij de bepaling van de totale
reistijd van de Twentekanaallijn rekening is
gehouden met wachttijden die ontstaan omdat de
Twentekanaallijn gedeeltelijk enkel spoor betreft.

Zie beantwoording Kernpunt: K151

110

Inspreker vraagt naar de relevantie van een tijdwinst
in minuten voor het transport van goederen uit de
Rotterdamse haven die vaak weken onderweg zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K012

111

Inspreker geeft aan dat in het MER twee strijdige
uitspraken staan. Enerzijds wordt er in het MER
vermeld dat spoorverdubbeling over het gehele
traject mogelijk is met een beperkte uitbreiding van
de huidige spoorbaan. Anderzijds staat in het MER
dat volgens het huidige, globale, ontwerp een aantal
gebouwen geraakt wordt en dat bij de uitwerking
van het ontwerp zal worden bezien of sloop
vermeden kan worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K109

112

Inspreker vraagt of er ten behoeve van de realisatie

Voor de uitbreiding van de spoorbaan zullen er gronden
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van de spoorbaan en
geluidsschermen eigendommen en gebruiksruimte
naast de spoorbaan geannexeerd moeten worden.

worden en eigendommen moeten worden aangekocht
of onteigend.

Inspreker geeft aan dat een groot gedeelte van het
traject midden op een spoordijk ligt. Inspreker
vraagt of dit betekent dat de dijken verbreed, en
sporen verplaatst worden. Inspreker vraagt daarbij
in welke richting er eventueel verbreed/verplaatst
wordt.

Daar waar er sprake is vaan spooruitbreiding zal de
spoordijk inderdaad verbreed moeten worden als deze
nog niet voldoende breed is. Globaal wordt er tussen
Eefde en Goor naar de noordzijde verbreed. Tussen Goor
en Hengelo wordt er juist aan de zuidzijde uitgebreid.
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1

Inspreker vraagt of er een kans bestaat dat het
besluit van de staatsecretaris wordt uitgesteld of
afgelast en of het mogelijk is dat daardoor het
gehele MER wordt afgeblazen.

Zie beantwoording Kernpunt: K001

2

Inspreker is het oneens met de stelling dat de
barrièrewerking van het spoor in Delden en Goor
nauwelijks toeneemt. Door verdubbeling van het
spoor, elektrificatie en 4 meter hoge schermen is
een grotere barrièrewerking nauwelijks denkbaar.

Zie beantwoording Kernpunt: K010

3

Inspreker stelt dat het goederenvervoer vanwege
geluidhinder (piekbelasting) en vooral vanwege het
vervoer van 3000 wagons met gevaarlijke stoffen per
jaar, dient te worden omgeleid om dorpen en
steden. Een tankwagen met een gevaarlijke lading
mag immers ook niet door een dorp of stad heen.
Tevens vindt ondergrondse oplag van LPG en
benzine plaats in dorpskernen en stadscentra.

Zie beantwoording Kernpunt: K123

4

Inspreker vraagt hoe geloofwaardig de (minuten)
verschillen in rijtijd zijn in het perspectief dat een
container minstens 2 weken onderweg is en
minstens drie keer wordt overgeslagen.

Zie beantwoording Kernpunt: K012

5

Inspreker berekent dat zonder maatregelen het
geluidniveau meer dan 72 dB zal zijn. Inspreker
e
vraagt of met de in het MER 1 fase voorgestelde
maatregelen die 72 dB kan worden teruggebracht
naar de conform de Wet SWUNG vereiste 52 dB.

De geluidbelasting wordt teruggebracht tot de
geluidbelasting die wordt berekend volgens het register
geluid met opgevuld plafond. Als deze waarde wordt
bereikt zijn verdergaande maatregelen niet meer
noodzakelijk, tenzij de geluidbelasting hoger is dan 70
dB. De voorkeursgrenswaarde doet hier niet ter zake.

6

Inspreker vraagt hoe het mogelijk is dat er oostelijk
van station Delden aan de noordzijde van de
spoorlijn en bij het ziekenhuis ZGT tussen Delden en
Hengelo geen maatregelen zijn voorzien.

In dit stadium bij het MER 1 fase is het detailniveau van
waar geluidmaatregelen komen nog zeer globaal. De
afweging is wel gemaakt op basis van doelmatigheid. Dit
houdt in dat er een afweging is gemaakt tussen het
aantal profiterende geluidgevoelige objecten en de
kosten van de maatregel. Op het betreffende gedeelte
ten oosten van Delden zijn maatregelen niet doelmatig
geacht. Bij een gedetailleerd vervolgonderzoek zoals een
Ontwerp Tracébesluit zullen de maatregelen in detail
worden uitgewerkt en worden afgewogen. Hierbij kan
het maatregelen pakket gaan afwijken van wat nu in het
MER/rapport staat. Dit is hier zeker mogelijk omdat in
dit stadium nog geen rekening is gehouden met
mogelijke nieuwe woningen van het Gezondheidspark.

7

Inspreker vraagt of de voorgestelde maatregelen
gelden voor alle huizen waarbij de waarde aan de
gevel de 52 dB overschrijdt.

Zie beantwoording Kernpunt: K015

e
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8

Inspreker vraagt of alle geluidsmaatregelen aan de
huizen zijn opgenomen in de kostenbegroting van de
Twentekanaallijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K016

9

Inspreker stelt dat de in de in het MER 1 fase
gehanteerde criteria voor geluidhinder aanzienlijk
hoger zijn dan de Europese richtlijnen aangeven en
vraagt waarop de norm voor geluidhinder in het
e
MER 1 fase is gebaseerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K017

10

Inspreker stelt dat in de Europese richtlijnen op het
gebied van geluidhinder onder andere gebaseerd
zijn op piekgeluid, terwijl dit in de wet SWUNG
wordt weggemiddeld. Inspreker vraagt of in het MER
rekening wordt gehouden met toekomstige
harmonisatie van de wetgeving waardoor ook
rekening moet worden gehouden met piekgeluid.

Zie beantwoording Kernpunt: K018

11

Inspreker stelt dat als de wet Basisnet volgens
verwachting in werking gaat treden, de
Twentekanaallijn de preferente lijn voor gevaarlijke
stoffen wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K019

12

Inspreker vraagt wat de staatssecretaris doet aan de
onzekerheid van de aanwonenden, onder meer
betreffende de waardedaling of onverkoopbaarheid
van woningen, indien er sprake is van uitstel of afstel
van het voorziene besluit van de staatssecretaris in
mei 2013.

Zie beantwoording Kernpunt: K002

13

Inspreker vraagt of in het MER rekening wordt
gehouden met de Plasaandachtsgebieden en
verhoogde risico’s bij kritische passages zoals
spoordijken, dorpskernen en de fabriek Elementis te
Delden. Inspreker vraagt of er voorzieningen in de
kostenbegroting zijn opgenomen om bij kritische
passages de gevaarlijke stoffen bij lekkages op te
kunnen vangen, zodat deze zich niet verder
verspreiden via oppervlaktewater en rioolstelsels.

De hoeveelheden vloeibare gevaarlijke stoffen die in
Oost-Nederland maximaal vervoerd mogen worden
onder de risicoplafonds van Basisnet zijn zo beperkt, dat
er geen sprake is van zogenaamde
'plasbrandaandachtsgebieden'. Ook voor
opvangvoorzieningen is, gezien de zeer kleine kans op
een ongeval, onvoldoende reden.

14

Inspreker vraagt of het niet beter is om het hele
traject te verdubbelen om het aantal wissels en
daarmee de kans op ongevallen (zoals bij het
ongeval bij Wetteren) te minimaliseren. Inspreker
stelt dat dit dan wel in de begroting dient te worden
opgenomen.

De kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen als
gevolg van het passeren van een wissel is zo klein (mede
gezien de beperkte hoeveelheid vervoer van gevaarlijke
stoffen die binnen de risicoplafonds van Basisnet is
toegestaan), dat deze onvoldoende reden vormen voor
het volledig verdubbelen van het spoor van de
Twentekanaallijn, en de hoge extra kosten daarvan.

15

Inspreker vraagt hoe wordt gecontroleerd of de
vervoerder voldoet aan de gestelde eisen, zoals: stil
materieel, maximum snelheid, samenstelling en
lengte van de treinen, inhoud en correcte informatie
betreffende de ketelwagens. Inspreker vraagt wat
voor de vervoerder de gevolgen van overtreding zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K022

e
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16

Inspreker vraagt of er binnen het MER 1 fase is
gecontroleerd of er verbindingen tussen
oppervlaktewater en het rioolstelsel langs het tracé
bestaan. Inspreker stelt dat dit de oorzaak was van
de dode bij de ontsporing en brand te
Wetteren. Inspreker vraagt of er een post in de
begroting is opgenomen om deze ongewenste
situaties te repareren.

Inspreker duidt waarschijnlijk op krantenberichten over
het ongeluk in het Belgische Wetteren. In afwachting
van de onderzoeksrapporten over dat ongeluk kunnen
daarover nog geen brede conclusies - bv over de rol van
riolen - worden getrokken.

17

Inspreker vraagt of de kosten van de aanpassingen
aan- en sloop van woningen en andere gebouwen in
de begroting zijn opgenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K024

18

Inspreker vraagt of de ambities van het Pact van
e
Twickel in het MER 1 fase worden gerespecteerd en
of de hiervoor benodigde investeringen in de
begroting zijn opgenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K025

19

Inspreker stelt dat de kosten voor de
Twentekanaallijn te laag zijn geraamd. Dit betreft
onder andere de kosten voor: Het respecteren van
het geluidsproductieplafond, de maatregelen tegen
trillingshinder en -schade en de asbestsanering.

Het 'doen respecteren van het geluidproductieplafond'
vergt geen extra kosten: dat geschiedt door de wet te
handhaven. De andere door de inspreker genoemde
kostenposten zijn al onderdeel van de kostenraming. Er
is geen reden om te stellen dat de kosten van de
Twentekanaallijn te laag geraamd zouden zijn.

20

Inspreker vraagt hoe het kan dat de voorzieningen
ten aanzien van geluid voor de Betuweroute veel
uitgebreider zijn dan voor vergelijkbare
goederentreinen over bestaand spoor door Oost
Nederland.

De geluidmaatregelen langs de Betuweroute en die in
het MER voor de Goederenroute Oost-Nederland zijn
berekend volgens dezelfde methode en met dezelfde
wettelijke normen: er is geen verschil in behandeling.
Dat er langs de Betuweroute meer en hogere
geluidschermen staan dan de schermen die voorzien zijn
in Oost-Nederland komt door het grote verschil in
geluidbelasting. Over de Betuweroute zullen uiteindelijk
meer dan 400 goederentreinen/etmaal rijden, terwijl het
in Oost-Nederland gaat over maximaal rond de 60
goederentreinen/etmaal. Het is logisch dat de omvang
van de geluidmaatregelen navenant kleiner is.

21

Inspreker vraagt hoe het kan dat de voorzieningen
ten aanzien van trillingen voor de Betuweroute veel
uitgebreider zijn dan voor vergelijkbare
goederentreinen over bestaand spoor door Oost
Nederland.

Bij de Betuweroute zijn geen voorzieningen genomen
ten aanzien van trillingshinder. In de aanvulling op het
e
MER 1 fase wordt een inschatting gegeven van de
benodigde trillingsmaatregelen langs het spoor tussen
Zutphen en Hengelo. Deze aanvulling wordt eind 2013
gepubliceerd.

22

Inspreker stelt dat de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden, resulterend uit de plannen PHS-GON,
met een keuze voor alternatief E NOV (zijtak
Betuweroute goederenvervoer N18 buiten
dorpskernen om) wordt weggenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

23

Inspreker vraagt wat de consequenties voor PHSGON zijn als het tekenen van de
financieringsovereenkomst voor het derde spoor
Emmerich-Oberhausen wordt vertraagd of niet

Zie beantwoording Kernpunt: K003
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doorgaat en of de keuze van de staatssecretaris op
de ontwikkeling van het derde spoor wordt
afgestemd.
24

Inspreker merkt op dat tijdwinsten voor reizigers en
goederenvervoer tot in detail worden
gekwantificeerd en meegenomen als voordeel
terwijl het tijdverlies voor vracht en
personenverkeer voor dichte spoorwegovergangen
niet wordt gekwantificeerd of gewaardeerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K030

25

Inspreker stelt dat geluidsschermen die aan het
doelmatigheidscriterium voldoen en maatregelen
aan woningen dicht bij het spoor zijn meegenomen,
terwijl het oosten van station Delden aan de
noordzijde van het spoor geen maatregelen worden
getroffen. Inspreker stelt dat hier bij passage van 36
extra goederentreinen per etmaal, het geluidplafond
van 52 dB met vele decibellen wordt overschreden.

In dit stadium bij het MER 1 fase is het detailniveau van
waar geluidmaatregelen komen nog zeer globaal. De
afweging is wel gemaakt op basis van doelmatigheid. Dit
houdt in dat er een afweging is gemaakt tussen het
aantal profiterende geluidgevoelige objecten en de
kosten van de maatregel. Op het betreffende gedeelte
ten oosten van Delden zijn maatregelen niet doelmatig
geacht. Pas bij een gedetailleerd vervolgonderzoek zoals
een Ontwerp Tracébesluit zullen de maatregelen in
detail worden uitgewerkt en worden afgewogen. Hierbij
kan het maatregelen pakket gaan afwijken van wat nu in
het MER/rapport staat.

26

Inspreker vraagt of, daar waar geen schermen
worden geplaatst, bij alle woningen met een te hoge
gevelbelasting maatregelen worden getroffen,
ongeacht de afstand tot het spoor.

Op locaties met overschrijdingen van de geluidsnormen
en waar het niet doelmatig is om bron- of
overdrachtsmaatregelen te treffen zal onderzocht
moeten worden of aan de wettelijke normen voor het
binnenniveau wordt voldaan. Indien het binnenniveau te
hoog is, zullen maatregelen aan de gevel worden
voorgesteld om hier alsnog aan te kunnen voldoen. De
afstand van de woningen tot aan het spoor is hierbij niet
relevant.

27

Inspreker stelt dat voor het alternatief
Twentekanaallijn verreweg de meeste trillinghinder
wordt voorzien. Inspreker vraagt of de maatregelen
om omwonenden tegen hinder en schade door
trillingen te beschermen zijn opgenomen in de
begroting.

Zie beantwoording Kernpunt: K033

28

Inspreker stelt dat het bestaande spoor niet geschikt
is voor zwaar goederenvervoer en dat de bestaande
bovenleiding (1500V DC) het benodigde vermogen
niet kan leveren. Inspreker verwacht dat vervoerders
hierdoor over zullen gaan naar dieseltractie met
'multiple gekoppelde' diesellocomotieven en dat
milieueffecten hiervan niet zijn opgenomen in het
e
MER 1 fase. Inspreker vraagt of de vervoerders de
optie krijgen om met diesels te rijden en, indien dit
het geval is, waarom de effecten hiervan niet zijn
e
opgenomen in het MER 1 fase.

Zie beantwoording Kernpunt: K034

29

Inspreker stelt dat in Hof van Twente en omgeving

Zie beantwoording Kernpunt: K035

e
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het aantal bekende locaties met asbesthoudende
grond nog steeds toeneemt en dat vooral grond
naast de spoorlijnen (overgangen, gedempte
spoorsloten) veel asbest kan bevatten. Inspreker
vraagt of er bij op de locaties waar grondverzet
plaatsvindt (door plaatsing van portalen,
geluidschermen en spoorverdubbelingen) rekening
wordt gehouden met bodemsanering vanwege
asbestvervuiling.
30

Inspreker vraagt of de voorzieningen om
doorsnijding van de Ecologische Hoofdstructuur te
compenseren in de begroting zijn opgenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K036

31

Inspreker vraagt of het klopt dat Europese richtlijnen
verordonneren dat nieuw aan te leggen spoor van 25
kV AC moet worden voorzien en of dit ook geldt voor
de Twentekanaallijn, waarvan een groot gedeelte
wordt verdubbeld en geheel wordt geëlektrificeerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K004

32

Inspreker stelt dat de actualisatie van alternatief E
van de NOV (N18 variant door Oost-Nederland)
uitkomt op €2,8 miljard +/- 30%, prijspeil 2012 en
dat dit de enige duurzame oplossing is zonder
doorsnijding van steden en dorpen, waarbij
aanwonenden eenzelfde rechtspositie ten aanzien
van geluid, trillingen en veiligheid hebben als die bij
de Betuweroute. Inspreker stelt tevens dat de
initiële investering hierbij mogelijk lager kan zijn
door vooralsnog 1 spoor aan te leggen en dat, samen
met het derde spoor naar Oberhausen, de capaciteit
van de Betuweroute naar Duitsland groot genoeg is.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

33

Inspreker geeft aan dat hij geen keuze voor één van
de varianten maakt omdat hij niet mee wenst te
doen aan spelletjes om aanwonenden langs de
Twentelijn en Twentekanaallijn tegen elkaar uit te
spelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K006

34

Inspreker geeft aan dat hij geen keuze voor één van
de varianten maakt omdat hij het standpunt
“Betuweroute vervoer naar Duitsland bij Elst verder
over bestaand spoor afwikkelen” daarmee zou
onderschrijven. Inspreker wijst dit standpunt juist
ten principale af.

Zie beantwoording Kernpunt: K007

35

Inspreker stelt dat het afwikkelen van zwaar, lang en
snel goederenvervoer over bestaand spoor,
gemengd met reizigersvervoer, een onzinnige korte
termijn exercitie is en dat het geld beter kan worden
geïnvesteerd in een duurzame oplossing: het N18
tracé (Alternatief E NOV), eventueel voorlopig als
een enkelspoor, naast het derde spoor EmmerichOberhausen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008
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36

Inspreker dringt er bij de staatsecretaris op aan om,
e
voordat er naar aanleiding van het MER 1 fase
besluiten worden genomen, een discussie te
organiseren onder leiding van I&M samen met onder
andere ProRail (beheerder), Havenbedrijf Rotterdam
(Bedrijfsleven), EVO (verladers), KNV (Vervoerders),
Provincies, Gemeenten en belangengroepen van
aanwonenden.

Zie beantwoording Kernpunt: K009
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1

Inspreker vindt geen enkele variant acceptabel
omdat er geen duidelijk maatschappelijk nut en
noodzaak is en de spoorlijnen
woongemeenschappen en natuur- en
recreatiegebieden doorsnijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

2

Inspreker vindt dat er naar een alternatief moet
worden gezocht, bijvoorbeeld een nieuwe spoorlijn
langs de snelweg grens-Oberhausen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

3

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

4

Inspreker vraagt wat de consequenties voor PHSGON zijn als het tekenen van de
financieringsovereenkomst voor het derde spoor
Emmerich-Oberhausen wordt vertraagd of niet
doorgaat en of de keuze van de staatssecretaris op
de ontwikkeling van het derde spoor wordt
afgestemd.

Zie beantwoording Kernpunt: K003

5

Inspreker vraagt of het klopt dat Europese richtlijnen
verordonneren dat nieuw aan te leggen spoor van 25
kV AC moet worden voorzien en of dit ook geldt voor
de Twentekanaallijn, waarvan een groot gedeelte
wordt verdubbeld en geheel wordt geëlektrificeerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K004

6

Inspreker vraagt hoe relevant de (minuten)
verschillen in rijtijd zijn in het perspectief dat een
container minstens 2 weken onderweg is en
minstens drie keer wordt overgeslagen.

Zie beantwoording Kernpunt: K012

7

Het bestaande spoor is niet geschikt voor zwaar
goederenvervoer. De bestaande bovenleiding
(1500V DC) kan het benodigde vermogen niet
leveren. Dus ligt het in de rede dat vervoerders over
zullen gaan naar dieseltractie met multiple
gekoppelde diesellocomotieven. De milieu-, geluiden trillingeneffecten in het MER1 kloppen dan niet
meer.

De suggestie van de inspreker is niet juist. Elektrische
locomotieven hebben meer vermogen dan
diesellocomotieven. Zo heeft de moderne elektrische
locomotief BR189 een vermogen van 4500 kW op het
conventionele net in Nederland (1500 Volt
bovenleidingspanning). Een diesellocomotief als Class 66
heeft een vermogen van 2268 kW, dus ongeveer de helft
van de genoemde elektrische locomotief.

8

Inspreker stelt dat de risico's in het MER worden
gebagatelliseerd. Op een niet speciaal voor
goederentreinen gebouwde spoorlijn is de kans dat

Wij betreuren het dat de inspreker vindt dat in het MER
risico's 'worden gebagatelliseerd'. Dat is vanzelfsprekend
niet de bedoeling. De risico's zijn berekenend met een
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goederentreinen moeten stoppen veel groter.
Inspreker wil daarom geen goederentreinen over
bestaand spoor door Oost-Nederland.

rekenmodel, waarin op basis van feitelijke ervaringen in
het verleden de kans op ongevallen is verwerkt.

9

Inspreker stelt dat de risico's in het MER worden
gebagatelliseerd. Op de voorgenomen tracés zijn
veel wissels en overgangen aanwezig die een groot
risico vormen. Inspreker wil daarom geen
goederentreinen over bestaand spoor in OostNederland.

Wij betreuren het dat de inspreker vindt dat in het MER
risico's 'worden gebagatelliseerd'. Dat is vanzelfsprekend
niet de bedoeling. De risico's zijn berekend met een
rekenmodel, waarin op basis van feitelijke ervaringen in
het verleden de kans op ongevallen is verwerkt.

10

Inspreker constateert dat effecten in het MER zijn
berekend (op basis van uitgangspunten) en niet
gemeten. Aanwonenden gaven tijdens infoavond
aan dat aannames niet kloppen, zoals wachttijd bij
overgangen.

Zie beantwoording Kernpunt: K146

11

Inspreker stelt dat bij de variant Twentekanaallijn
lokale kwaliteiten als rust, natuurschoon en wild
leven sterk zullen verminderen door aanleg van de
bovenleiding en toenemend geluid en onrust. De
aantrekkelijkheid voor fietsers en wandelaars wordt
daarmee aangetast. Inspreker vreest in dat verband
voor een negatieve impact op de verdiencapaciteit
van het toerisme in de omgeving van de spoorlijn,
met een rippeleffect ver daarachter.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

12

Inspreker stelt dat uitbreiding van het spoor zal
leiden tot versnippering van het landschap en
tot ontregeling van faunabewegingen binnen de
EHS.

De uitbreiding van het spoor kan tot gevolg hebben dat
versnippering van leefgebieden optreedt. Dit is ook
negatief gescoord in het effectrapport ecologie. In
paragraaf 5.7 van het deelrapport ecologie van het MER
e
1 fase is een beschrijving van de mitigerende en
e
compenserende maatregelen opgenomen. In het MER 2
fase zal dit nader worden uitgewerkt.

13

Inspreker stelt dat 4 meter hoge geluidsschermen
een vernietigende werking hebben op het
karakteristieke landschap van de kernen Goor en
Delden.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

14

Inspreker stelt dat ontsporing van een trein met
gevaarlijke stoffen in de kernen van Delden en Goor
mogelijk en niet beheersbaar is.

De kans op een ontsporing van een goederentrein te
Delden of Goor is niet nul, maar die kans is zo klein dat
het risico onder de landelijke wettelijke norm blijft.

15

Inspreker constateert dat de stelling dat
barrièrewerking van het spoor in Delden en Goor
nauwelijks toeneemt, niet klopt. Een grotere
barrièrewerking dan het doorsnijden van
steden/dorpen door verdubbeling van het spoor,
elektrificatie en hoge schermen is nauwelijks
denkbaar.

Zie beantwoording Kernpunt: K010

16

Inspreker constateert dat er geen maatregelen zijn
voorzien oostelijk van station Delden aan de
noordzijde van de spoorlijn, terwijl het

Uit bijlage IV van het geluidsrapport blijkt dat de
geluidsmaatregelen niet doelmatig zijn op de door
inspreker beschreven locatie. Als blijkt dat de
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onwaarschijnlijk is dat dit gebied niet geaffecteerd
wordt.

voorkeurswaarde wordt overschreden, vindt er nader
onderzoek plaats naar de gevels van de woningen
waarbij mogelijk maatregelen aan de gevel worden
genomen. In ieder geval wordt geborgd dat het
binnenniveau voldoet aan de wettelijke normen.

17

Inspreker constateert dat er geen maatregelen zijn
voorzien bij het ziekenhuis ZGT tussen Delden en
Hengelo, terwijl het onwaarschijnlijk is dat dit gebied
niet geaffecteerd wordt.

In de variant Twentekanaallijn worden wel maatregelen
voorgesteld maar deze blijken niet doelmatig te zijn. In
de overige varianten zijn er geen overschrijdingen van
de voorkeurswaarde. Als blijkt dat de voorkeurswaarde
wordt overschreden, vindt er in de volgende fase nader
onderzoek plaats naar de gevel van het ziekenhuis
waarbij mogelijk maatregelen aan de gevel worden
genomen. In ieder geval wordt geborgd dat het
binnenniveau voldoet aan de wettelijke normen.

18

Inspreker stelt dat het onduidelijk is of voorgestelde
maatregelen aan woningen gelden voor alle
woningen waarbij de waarde op de gevel de 52 dB
overschrijdt.

Of er maatregelen aan woningen getroffen worden is
niet afhankelijk van een waarde op de gevel van 52 dB.
Pas bij een gedetailleerd vervolgonderzoek zoals het
Ontwerp Tracébesluit worden de maatregelen in detail
uitgewerkt en afgewogen. Als bron- en
overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of doelmatig zijn,
worden gevelmaatregelen onderzocht. Alleen de
woningen die een geluidbelasting hebben die hoger is
dan de geluidbelasting volgens het geluidregister spoor
(met een minimum van 55 dB) of de saneringswaarde
worden onderzocht. Of daadwerkelijk gevelmaatregelen
noodzakelijk zijn is afhankelijk van het wettelijk
toelaatbaar binnenniveau.

19

Inspreker vraagt of in het MER rekening wordt
gehouden met de Plasaandachtsgebieden en
verhoogde risico’s bij kritische passages zoals
spoordijken, dorpskernen en de fabriek Elementis te
Delden. Inspreker vraagt of er voorzieningen in de
kostenbegroting zijn opgenomen om bij kritische
passages de gevaarlijke stoffen bij lekkages op te
kunnen vangen.

1) Van een zogenaamd 'plasbrand aandachtsgebied' is in
Basisnet sprake als er naar verwachting meer dan 3500
ketelwagens per jaar brandbare vloeistoffen vervoerd
worden. Dat is in het studiegebied nergens het geval;
daar gelden dus ook geen 'plasbrand
aandachtsgebieden'. 2) De kans op ongevallen is klein,
de kans op lekkages is daarom nog kleiner, en een deel
van de eventueel lekkende stoffen is vluchtig en daarom
niet opvangbaar. Daarom is er geen reden om in de
spoorlijn voorzieningen te treffen om bij lekkages
gevaarlijke stoffen op te vangen.

20

Inspreker wenst niet mee te doen aan het tegen
elkaar uitspelen van aanwonenden langs de
Twentelijn en Twentekanaallijn en maakt (onder
andere om die reden) geen keuze uit één van de
varianten.

Zie beantwoording Kernpunt: K006

21

Inspreker constateert dat bij de variant 'Kopmaken
Deventer' het rangeergeluid bij station Deventer niet
is opgenomen in metingen, terwijl dit zeer storend
zal zijn voor de leefomgeving.

Verondersteld wordt dat er geluidberekeningen bedoeld
worden in plaats van metingen. Het geluid van het
rangeren en opstellen van treinen wordt anders getoetst
dan het doorgaande treinverkeer.
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(Spoorweg)emplacementen zijn inrichtingen volgens het
Inrichtingen en Vergunningenbesluit (IVB) categorie 14.1
onder a. en het geluid wordt bestempeld als
'industrielawaai'. De overige geluidsbronnen naast het
railverkeer zijn alleen beschouwd in de cumulatieve
geluidbelasting. De goederentreinen zullen overigens
zelf niet rangeren op het emplacement in Deventer.

22

Inspreker stelt dat ontsporing van een trein met
gevaarlijke stoffen in de stad Deventer mogelijk en
niet beheersbaar is.

De kans op een ontsporing van een goederentrein te
Deventer is niet nul, maar die kans is zo klein dat het
risico onder de landelijke wettelijke norm blijft.

23

Inspreker stelt dat de variant 'Ten westen van
Bathmen' de ontwikkeling van een nieuw
industrieterrein en een hotel in de weg staat en
daarmee een averechtse werking heeft op de
economische ontwikkeling van het gebied.

Effecten op de economische ontwikkelingen van een
gebied zijn niet meegenomen in het MER.

24

Inspreker stelt dat bij de variant 'Ten oosten van
Bathmen' de toename van het spoorverkeer een
schadelijk effect zal hebben op de fauna ter plekke.

In het effectrapport ecologie van het MER 1 fase is
onderzocht wat de effecten van de variant 'Ten oosten
van Bathmen' zijn op de flora en fauna. De effecten op
de flora en fauna zijn bij deze variant als negatief
gescoord. Dit als gevolg van de toename in verstoring
van fauna door geluid en stikstofdepositie. Daarnaast
heeft het project negatieve gevolgen op het
ruimtebeslag en neemt de barrièrewerking toe. Voor
zover dit het 'schadelijke effect' is dat inspreker
benoemt, is dit dus meegenomen in het MER.

25

Inspreker stelt als alternatief voor om goederen voor
Noord-Europa via Hamburg te vervoeren of om een
verbinding te leggen tussen het Twentekanaal en het
Mittellandkanaal.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

26

Inspreker stelt als alternatief de 'N18 variant' door
Oost-Nederland voor.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

27

Inspreker vindt het laten rijden van zware,
gevaarlijke en lange goederentreinen dwars door
steden, dorpen en fraaie toeristische landschappen
onacceptabel en niet van deze tijd.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

28

Inspreker stelt dat de goederenspoorlijn enorme
schade zal toebrengen aan natuur en milieu en dus
aan het toerisme, dat van groot economisch belang
is voor Oost-Nederland.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

29

Inspreker vindt dat er naar een alternatief moet
worden gezocht, bijvoorbeeld per schip naar
Hamburg.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

e
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1

Inspreker stelt dat de gebruikte cijfers niet hard zijn
en tevens onbetrouwbaar zijn gebleken. De
'autonome groei' waar in de referentiesituatie tot
2030 vanuit wordt gegaan, is geen vaststaand,
bewezen gegeven in aantallen treinen, maar een
aanname (gedaan door een partij die er belang bij
heeft dat er zoveel mogelijk treinen rijden).

Zie beantwoording Kernpunt: K014

2

Inspreker constateert dat er in het MER vanuit wordt
gegaan dat voor een zeer groot deel van het
spoorgoederenvervoer (80%) 'stiller materieel'
('treinen die iets minder dan heel veel lawaai
maken') wordt ingezet. Deze onzekere aannames
bieden geen garanties, vervanging van huidig
materieel zal vele jaren vergen en moet bovendien
door vervoerders zelf worden bekostigd. Daarom is
het aannemelijk dat nog jaren gebruik zal worden
gemaakt van 'Oost-Europees' materieel.

Zie beantwoording Kernpunt: K594

3

Inspreker stelt dat vervoerders gebruik kunnen
maken van 'bonussen' (korting op vervoerskosten)
bij het gebruik van 'stiller materieel' op het
Nederlandse spoornet, welke uiteraard ten laste
komen van de overheid. Inspreker maakt daar
bezwaar tegen omdat de Nederlandse
belastingbetaler op die manier de rekening krijgt
voor invoering van stillere treinstellen ten bate van
(buitenlandse) vervoerders.

Zie beantwoording Kernpunt: K595

4

Inspreker stelt vast dat, met het oog op de
toekomst, het rijden van 'stillere treinen' (c.q. iets
minder lawaaiige treinen) in het MER wordt
beschouwd als 'oplossing' voor het probleem dat
ontstaat als er meer treinen gaan rijden dan
toegestaan binnen de wettelijke geluidsnormen.
Inspreker maakt daar bezwaar tegen omdat er dan
nog meer treinen kunnen rijden binnen het
geluidsplafond en er daardoor, ondanks de stillere
treinen, nog steeds evenveel geluidsoverlast is (tot
aan het 'plafond').

Zie beantwoording Kernpunt: K610

5

Inspreker stelt vast dat Bathmen te maken zal
krijgen met verdragend geluid uit drie richtingen en
maakt hier bezwaar tegen. De variant via BathmenOost steekt voor een heel stuk boven de snelweg uit,
gaat er vervolgens overheen en loopt daarna hoog
boven het omringende landschap verder, bovendien
in een bocht die extra treingeluid genereert. Ook de
variant Bathmen-West kent een hooggelegen en

Zie beantwoording Kernpunt: K625
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bochtige passage (van de A1 en Schipbeek). In dat
kader zal het geluid verder dragen en zeker bij
ongunstige wind over heel Bathmen merkbaar
zijn. In feite kent Bathmen dan geen gunstige wind
meer door inklemming tussen de huidige spoorbaan
met goederenvervoer (in het noorden), de nieuwe
spoorboog (ten oosten of westen) en de A1 (in het
zuiden).
6

Inspreker stelt dat geluidsoverlast die ontstaat door
de aanleg van de spoorboog bij Bathmen zal
cumuleren met het geluid van het bestaande spoor
en van de verbrede A1. In het MER komt dit niet tot
uiting, ondanks dat daar in talloze zienswijzen op de
m.e.r.-startnotitie al op gewezen is. Inspreker maakt
in dit kader bezwaar tegen het negeren van
geluidscumulatie van spoor en weg.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

7

Inspreker constateert dat de conclusie dat 'nergens
sprake zal zijn van materiële schade als gevolg van
trillingen' voorbarig is, omdat berekeningen ten
aanzien van trillingsmaatregelen niet worden gedaan
vanwege het ontbreken van wettelijk vastgestelde
richtlijnen. Bovendien is langs de Twentelijn reeds
trillingsschade opgetreden (Tapuitstraat te Hengelo).
Inspreker refereert naar Kamervragen Aptroot 2012.
Inspreker maakt in dit kader bezwaar tegen het
negeren van evidente (reeds aangetoonde)
trillingsschade.

Zie beantwoording Kernpunt: K618

8

Inspreker stelt vast dat in het MER regelmatig is
opgenomen dat echte conclusies pas kunnen
worden getrokken wanneer in het MER ElstOldenzaal nader en meer gedetailleerd onderzoek is
gedaan. Ondanks dat wordt er in de afweging
voortgebouwd op premature conclusies met daarbij
opmerkingen dat het allemaal wel mee zal vallen.

Zie beantwoording Kernpunt: K619

9

Inspreker stelt dat de vergelijking tussen de
varianten m.b.t. het aantal geluidgehinderden
helemaal mank gaat. Bij de berekeningen (NB: geen
metingen) wordt gekeken wat in elk van de
varianten de totale geluidshinder van alle treinen in
het gehele gebied is. Zo wordt voor de variant
Twentekanaallijn de geluidsoverlast van treinen die
nu al over de Twentelijn rijden meegeteld, terwijl er
bij de Twentelijn de vrijwel 0 treinen die over de
Twentekanaallijn rijden worden meegewogen. Op
die manier wordt er in het MER onterecht gesteld
dat er weinig verschillen zijn tussen de varianten
m.b.t. het aantal geluidgehinderden, terwijl in
werkelijkheid blijkt dat er bij de Twentekanaallijn

Zie beantwoording Kernpunt: K613
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sprake is van maximaal 440 geluidgehinderden en bij
de Twentelijn ruim 9000.
10

Inspreker stelt dat gegevens van de varianten uit
deelrapporten onevenwichtig worden vergeleken in
het hoofdrapport. Een plusje in de ene variant blijkt
bij nadere beschouwing gerelateerd aan een veel
ernstiger situatie dan een plusje in een andere
variant. In de vergelijking van de varianten worden
deze plusjes en minnetjes echter naast elkaar gezet
alsof ze in gewicht gelijk zijn. Tevens kan een plusje
of minnetje in de hoofdtekst worden weergegeven
als verschilmakend punt. De afweging in de
hoofdtekst is daardoor soms tamelijk onrealistisch
en arbitrair.

Zie beantwoording Kernpunt: K637

11

Inspreker stelt dat de gevolgen van het aanbrengen
van portalen onjuist worden vergeleken in het
hoofdrapport. Bij de variant Twentekanaallijn
worden de aan te brengen portalen op de bestaande
spoorlijn als een ernstige verstoring van het
landschap gekwalificeerd. Bij de aanleg van een
spoorboog bij Bathmen (met ook portalen) zal de
impact op het landschap echter groter zijn, omdat
het een nog niet bestaand tracé betreft. Uit het
hoofdrapport blijkt dit significante verschil niet.
Inspreker stelt nadrukkelijk dat dit als voorbeeld
moet worden gezien van de wijze waarop gegevens
uit deelrapporten op een onverantwoordelijke wijze
geconsolideerd worden in het hoofdrapport en de
samenvatting.

Zie beantwoording Kernpunt: K525

12

Inspreker stelt dat eerder gebruikte groeicijfers
onbetrouwbaar bleken en met 20% naar beneden
moesten worden bijgesteld. Dit maakt dat er weinig
'harde' achtergrond is om te besluiten tot zeer
ingrijpende en kostbare maatregelen. Inspreker
maakt bezwaar tegen onbetrouwbare en gekleurde
prognoses.

Zie beantwoording Kernpunt: K641

13

Inspreker stelt dat de vergelijking tussen de
Bathmense spoorboogvarianten, in het nadeel van
de oostelijke variant, niet realistisch en evenwichtig
is op het punt van landschappelijk belang. Bij de
westelijke boog wordt in het MER veel waarde
gehecht aan het (beperkt) aansnijden van landgoed
De Bannink, waarbij er geen gebouwen moeten
wijken. Daartegenover staat dat in het MER geen rol
lijkt te hebben gespeeld dat bij de oostelijke boog
sprake is van doorsnijding van de oude kern van Loo,
het essenlandschap en een groep oude
kloosterboerderijen waarvan er twee moeten

Zie beantwoording Kernpunt: K552
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worden gesloopt. Inspreker stelt nadrukkelijk dat dit
een voorbeeld is van de wijze waarop gegevens uit
deelrapporten op een onverantwoordelijke wijze
worden geconsolideerd in het hoofdrapport en de
samenvatting.
14

Inspreker constateert dat de conclusie ten aanzien
van de spoorbogen tegenstrijdig is met die uit een
eerder ProRail rapport over spoorbogen uit 2010 en
stelt dat niet duidelijk is gemaakt waarom dit inzicht
zo drastisch is gewijzigd.

Zie beantwoording Kernpunt: K553

15

Inspreker maakt bezwaar tegen ongenuanceerde en
onverantwoorde conclusies en stelt dat gegevens uit
deelrapporten op een onverantwoordelijke manier
geconsolideerd worden in de teksten van het
hoofdrapport en de samenvatting, terwijl de politiek
op basis van die teksten keuzes moet gaan maken.
De Commissie voor de m.e.r. zei in het advies uit
2012 het volgende: 'Besluitvormers en insprekers
lezen in de eerste plaats de samenvatting van het
MER. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere
aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig
document leesbaar zijn en een goede afspiegeling
zijn van de inhoud van het MER'. Dit is in
tegenstelling tot wat dat is gepresenteerd in het
hoofdrapport en (nog veel erger) in de
'publiekssamenvatting' en overig PR-materiaal van
het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K554

16

Inspreker stelt dat bij de afweging voor de
Twentekanaallijn onvoldoende recht wordt gedaan
aan het feit dat er slechts rekening hoeft te worden
gehouden met 1 goederenpad. Opmerkingen die
ingaan op de 'grotere overlast bij 2 goederenpaden
t.o.v. de andere drie varianten' zijn in dat kader
irrelevant.

Zie beantwoording Kernpunt: K573

17

Inspreker stelt dat de lagere (en wellicht nog steeds
te hoge) prognoses de mogelijkheid bieden om de
variant Twentekanaallijn soberder uit te voeren, met
minder extra kilometers dubbelspoor t.o.v. huidige
situatie.

Zie beantwoording Kernpunt: K574

18

Inspreker constateert dat elektrificatie van de
Twentekanaallijn exclusief als kostenpost van de
GON-plannen wordt opgevoerd, terwijl dit niet
alleen ten goede komt aan de milieukwaliteit van
extra goederentreinen uit de GON-plannen, maar
ook aan die van reizigerstreinen en treinen met
gevaarlijke stoffen die volgens Basisnet Spoor
gebruik maken van het traject.

Zie beantwoording Kernpunt: K568

19

Inspreker constateert dat er bij goederentreinen, die

Zie beantwoording Kernpunt: K569
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op dit moment over de Twentekanaallijn moeten
rijden volgens Basisnet Spoor, noodgedwongen
gebruik wordt gemaakt van diesellocs, ook over een
deel van het Nederlands spoor dat wel
geëlektrificeerd is.
20

Inspreker stelt dat in de afweging van de variant
Twentekanaallijn (ten aanzien van de
landschappelijke impact) onvoldoende wordt
meegewogen dat het gehele tracé, incl. benodigde
grond voor partiële verdubbeling, al in het bezit is
van de Staat en voorbereid is op dubbelspoor. Dit in
tegenstelling tot (met name) de varianten met een
spoorboog bij Bathmen, waar grote stukken land
moeten worden verworven en zelfs woningen en
bedrijven moeten wijken voor het spoortracé en/of
aanvullende werken (viaducten, omgelegde wegen).

Zie beantwoording Kernpunt: K634

21

Inspreker constateert dat het tracé van de variant
Twentekanaallijn al is ingebed in het landschap,
terwijl een nieuwe spoorboog met benodigde
kunstwerken onherstelbare schade toebrengt aan
een groot gebied met landschappelijke waarden.

Zie beantwoording Kernpunt: K635

22

Inspreker stelt dat de vergelijking tussen de
referentiesituatie en een variant van het project in
2030 irreëel en oneerlijk is. Invoering van GON lijkt
minder overlast op te leveren dan de
referentiesituatie. Bij de berekeningen ten aanzien
van invoering van GON zijn alle te nemen
geluidsmaatregelen meegenomen, in de
referentiesituatie wordt uitgegaan van de overlast
die aanwezig is zonder genomen maatregelen. In de
referentiesituatie zouden echter, gezien de
gesuggereerde grote toename van het aantal
treinen, ook geluidsmaatregelen nodig zijn geweest
en bovendien ook wettelijk verplicht.

Zie beantwoording Kernpunt: K013

23

Inspreker constateert dat in de berekeningen met
betrekking tot geluidsoverlast wordt aangenomen
dat de wind evenredig uit alle richtingen waait.
Omdat de wind in realiteit vaker uit bepaalde
richtingen waait dan uit andere, zijn de
gepresenteerde getallen gebaseerd op (deels
onjuiste of irreële) aannames.

Zie beantwoording Kernpunt: K616

24

Inspreker stelt vast dat de in het MER opgenomen
referentiesituatie in de toekomst ligt en daarom
gebaseerd is op aannames. Het is echter gewenst en
gebruikelijk om in het MER de effecten af te zetten
tegen de huidige, vastgestelde en meetbare situatie.
Op die manier kunnen effecten en vooral de
toename van overlast en negatieve gevolgen beter

Zie beantwoording Kernpunt: K011
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inzichtelijk worden gemaakt, waarbij de vraag in
welke mate de uiteindelijke situatie afwijkt van wat
nu ervaren wordt essentieel is.
25

Inspreker stelt dat het MER ten aanzien van de
vergelijking met de huidige situatie volledig tekort
schiet en niet voldoet aan de minimumeisen die aan
een MER gesteld mogen worden. Naar verwachting
zal ook de Commissie voor de m.e.r. deze kritiek in
haar oordeel opnemen, getuige eerdere
beoordelingen in het verleden.

Mede op verzoek van insprekers, maar ook naar aanleiding
van het advies van de Commissie MER is er een Aanvulling
e
op het MER 1 fase opgesteld. In deze aanvulling wordt extra
inzicht geboden in de effecten die in de huidige situatie
(2011) al optreden. Hierdoor is een vergelijking van deze
effecten mogelijk met de effecten die in de
referentiesituatie worden verwacht. Op deze wijze wordt
tegemoet gekomen aan de kritiek die inspreker uit.

26

Inspreker constateert dat de adviezen die de
Commissie van de m.e.r. in 2012 heeft gegeven ten
aanzien van de startnotitie van de m.e.r.-procedure,
compleet en moedwillig zijn genegeerd. Het advies
was o.a. om eerst een breed onderzoek te doen naar
alternatieven. Vanuit I&M is door de projectleider
(E-mail ir. F.P.M. van Heijst - DGB dd. 24-04-2013)
gesteld dat het logisch is dat er nu niet breder
gekeken wordt, omdat het 'uitsluitend om een
verschuiving van spoorvervoer naar een andere
spoorroute' gaat en dat 'het bij dit project
uitsluitend gaat om het geschikt maken van een
andere - kortere - route voor spoorgoederenvervoer
ten opzichte van de huidige spoorroutes'.

Zie beantwoording Kernpunt: K624

27

Inspreker stelt dat het advies van de Commissie voor
de m.e.r. om het leefklimaat centraal te stellen
compleet is genegeerd. In het MER zijn de
daadwerkelijke effecten die mensen ervaren niet
beschreven. Het gaat enkel over berekende
waarden, wettelijke normen, plafonds en dergelijke.
Genegeerd is met name het advies van de
Commissie voor de m.e.r. dat er, ook beneden
wettelijke normen, effecten op de leefbaarheid en
gezondheid kunnen optreden. Gevolgen zouden
volgens het advies van de Commissie daarbij in hun
totaliteit moeten worden bezien. De effecten op het
leefklimaat zullen een optelsom van verschillende
effecten zijn, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit,
externe veiligheid, gezondheid, oversteekbaarheid
en barrièrewerking.

Zie beantwoording Kernpunt: K550

28

Inspreker vindt het inconsequent dat in de
Randstad de goederentreinen moeten wijken voor
reizigerstreinen, terwijl in het GON-gebied de
goederentreinen juist tussen de reizigerstreinen
worden 'gepropt'.

Zie beantwoording Kernpunt: K534

29

Inspreker stelt dat de loop van het reizigersspoor
door talloze kernen aangeeft dat het niet geschikt is

Zie beantwoording Kernpunt: K535
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voor zeer intensief goederenvervoer en al helemaal
niet voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
30

Inspreker stelt dat de redenering van het ministerie
ten aanzien van het economisch nut onevenwichtig
is, omdat het enerzijds nodig zou zijn voor de (groei
van de) economie en er anderzijds wordt gesteld dat
aanleg van spoor nooit terugverdiend kan worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K504

31

Inspreker stelt dat de bewijsvoering ontbreekt dat
investeringen die worden gedaan om vervoerders te
faciliteren (plus bonussen en dergelijke) rendabel
zijn in verhouding tot de bedragen die aan de
Nederlandse economie ten goede komen.

Zie beantwoording Kernpunt: K505

32

Inspreker stelt vast dat vervoerders geen enkele
routedwang opgelegd krijgen.

Net zoals bij vervoer over de weg en bij binnenvaart is ook
bij het vervoer over spoor de routekeuze vrij aan de
vervoerder. Dat wil zeggen dat vervoerders het recht
hebben om zelf hun gewenste route aan te vragen bij
ProRail. Als er ruimte is op het spoor (fysieke capaciteit en
milieuruimte), dan mogen goederenvervoerders op hun
gewenste route rijden. Als alle vervoerders samen méér
paden aanvragen dan welke beschikbaar zijn, dan zal ProRail
die aanvragen deels moeten afwijzen. Vervoerders doen er
dus verstandig aan om paden aan te vragen volgens de
voorkeursroute.

33

Inspreker stelt dat het 'dreigement' dat GON vooral
moet worden uitgevoerd omdat anders het geld
voor maatregelen tegen overlast mist, kant noch wal
raakt. Deze maatregelen zouden in de
referentiesituatie namelijk wettelijk verplicht zijn
geweest.

Zie beantwoording Kernpunt: K620

34

Inspreker is van mening dat het besluit tot uitvoering
van de plannen in eerste instantie een politieke
afweging is waarbij voortschrijdend inzicht niet
gemist kan worden en bestuurlijke danwel
technofiele megalomanie vermeden moet worden.
De plannen mogen volgens inspreker niet worden
uitgevoerd wanneer nut en rentabiliteit slechts zijn
aangetoond met speculatieve aannames van
belanghebbenden, zonder harde cijfers en
objectieve bewijsvoering op basis van de recentste
gegevens.

Zie beantwoording Kernpunt: K556

35

Inspreker vindt het vreemd dat de Nederlandse
overheid geen routedwang wil opleggen aan
vervoerders, terwijl uit het MER (pag. 32, BMVBS)
blijkt dat Duitsland niet bereid is om de capaciteit op
de route Emmerich-Noord Duitsland te vergroten en
daarmee wel een routedwang oplegt om vervoer
naar Noord-Duitsland via de GON-corridor te laten
verlopen.

Zie beantwoording Kernpunt: K666
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36

Inspreker benoemt dat de rijksoverheid stelt dat
vervoerders een autonome keuze kunnen maken uit
verschillende transportmodaliteiten. In dat kader
vindt inspreker het optreden van de overheid niet
neutraal, omdat de overheid door middel van de
plannen een nog niet bestaande
vervoersmogelijkheid proactief faciliteert die vooral
de spoorvervoerders begunstigt.

Zie beantwoording Kernpunt: K575

37

Inspreker stelt dat de noodzaak voor het langere
traject door Oost-Nederland is gebaseerd op een
drogredenering. Omdat de door vervoerders
betaalde vergoeding onder de reële kostprijs zou
liggen, werkt dat als een premie om zo lang mogelijk
door Nederland te rijden. Hierdoor ontstaat de 'vrije
keuze' om over een traject door Oost-Nederland te
rijden en daarmee de 'noodzaak' om de GONplannen uit te voeren.

Zie beantwoording Kernpunt: K654

38

Inspreker stelt dat het optrekken en met Duitsland
harmoniseren van de vervoersprijzen per kilometer
voor de hand liggend is op basis van het
profijtbeginsel en het schatkistbelang, maar ook
omdat dan een eerlijke afweging kan worden
gemaakt ten aanzien van de werkelijke
capaciteitsvraag voor Oost-Nederland.

Zie beantwoording Kernpunt: K655

39

Inspreker stelt dat de noodzaak van GON in het
kader van PHS niet aangetoond is zolang niet
bewezen is dat alternatieven (ERTMS, korter volgen)
onvoldoende soelaas bieden. Dit kan namelijk al
voldoende oplossing bieden voor een eventueel
capaciteitsprobleem in 2020 of later.

Zie beantwoording Kernpunt: K005

40

Inspreker vindt dat de discussie over de GONplannen door het ministerie en ProRail bewust
getrechterd wordt, door weg te kijken van
onwelgezinde feiten en andere oplossingen. Het
buiten beschouwing laten van technische
maatregelen (zoals ERTMS) die mogelijkheden
bieden om de PHS-(capaciteits-)problemen op te
lossen en daarmee de GON-plannen overbodig te
maken, noemt de inspreker daarbij als een
voorbeeld.

In een MER worden alle effecten van een voorgenomen
infrastructuuruitbreiding op mens en milieu beschreven. In
e
de 1 fase MER zijn vier tracévarianten onderzocht bij steeds
twee vervoervarianten. Alle effecten van alle varianten zijn
in het MER gepubliceerd en opengesteld voor reacties van
een ieder. Dus ook 'onwelgevallige' effecten zijn
gepubliceerd. In de planuitwerking is rekening gehouden
met alle beschikbare technische maatregelen. ERTMS
verkeert nog sterk in een ontwikkelingsfase. De capaciteitseffecten van ERTMS zijn nog in onderzoek. Verwezen wordt
naar het antwoord op kernvraag 585.

41

Inspreker vindt het vreemd dat bij de keuze voor het
GON-traject wordt aangenomen dat een langer
traject, door een veel groter bewoond gebied, de
voorkeur kan genieten boven een kortere route. Op
de aspecten duurzaamheid, efficiency, leefmilieu,
aantasting van het landschap en beperking van
overlast en risico's zou dat zwaar moeten

Zie beantwoording Kernpunt: K642
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wegen. Inspreker vindt het in dit kader opmerkelijk
dat er in het Basisnet Spoor er juist vanuit wordt
gegaan dat treinen met gevaarlijke stoffen de
kortste route (Twentekanaallijn) nemen en dat de
GON-projectleider stelt (e-mail ir. F.P.M. van Heijst DGB dd. 24-04-2013) dat het uitgangspunt van het
project is om een andere - kortere - route geschikt te
maken voor goederenvervoer t.o.v. de huidige
spoorroutes.
42

Inspreker stelt dat de reële geluidsoverlast groter is
dan gepresenteerd in het MER, omdat bij de
berekeningen van geluidsproductie door
goederentreinen alleen geluid boven de 55dB is
meegenomen. Minder krachtig geluid zorgt in de
praktijk echter ook voor overlast en vooral voor een
groter 'geluidsgehinderd' gebied, vooral in stillere
buitengebieden en bij spoordijken/-viaducten hoog
boven het maaiveld. Inspreker verwijst naar de
bijdrage vanuit Hardinxveld-Giessendam, over
slechte praktijkervaringen met verdragend geluid
onder de 55 dB-norm, op de Bathmense
informatieavond op 11-6-2013.

Zie beantwoording Kernpunt: K650

43

Inspreker stelt dat de omweg die de treinen rijden
een vele duizenden tonnen grotere CO2-uitstoot per
jaar oplevert, terwijl het terugdringen van CO2uitstoot beleid is van de Rijksoverheid.

De onderzochte varianten in het MER dienen om
goederenvervoer faciliteren voor treinen naar NoordDuitsland, Scandinavië en bestemmingen in Oost-Europa. De
kortste route vanaf Rotterdam hiervoor is via Oldenzaal. Er
is dus juist geen sprake van een omweg en onnodig hoge
CO2-uitstoot.

44

Inspreker constateert (op basis van cijfers van
exploitant Keyrail) dat de capaciteit van de
Betuweroute nog lang niet is gevuld en dat deze
miljardeninvestering daarmee nog steeds verre van
rendabel is. Daarnaast stelt de GON-projectleider (email ir. F.P.M. van Heijst - DGB dd. 23-05-2013) dat
het van belang is dat de Betuweroute maximaal
wordt gevuld. Dit is niet het geval, bovendien is de
Betuweroute niet aangelegd om vanaf die route
treinen onnodig door Oost-Nederland te laten rijden
in plaats van een directe aansluiting te bieden op
Duitsland.

Zie beantwoording Kernpunt: K518

45

Inspreker stelt dat de aansluiting van de
Betuweroute op Duitsland door middel van een
derde spoor op Duits grondgebied, ondanks dat er
met de planprocedures in Duitsland nog veel
voortgang moet worden gemaakt, eerder
gerealiseerd zal zijn dan de GON-plannen (namelijk
in 2020, op basis van afspraken tussen minister
Schultz en ambtgenoot Ramsauer vorig jaar). In dat

Zie beantwoording Kernpunt: K517
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kader zijn beweringen over de noodzaak voor de
GON-plannen dubieus.
46

Inspreker stelt dat het aanleggen van een
goederenlijn door de Achterhoek (Variant E uit de
actualisatiestudie van de Noordtak Betuweroute uit
2012) de enige duurzame oplossing kan zijn, omdat
dan het spoorgoederenvervoer op de meeste veilige,
efficiënte en minst het leefmilieu belastende wijze
kan worden afgewikkeld.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

47

Inspreker pleit voor een goederenlijn door de
Achterhoek maar stelt dat ook dit pas een rendabele
investering kan zijn wanneer is aangetoond dat a)
niet al het vervoer via de Betuweroute kan worden
afgewikkeld, b) er nog steeds een traject via
Oldenzaal noodzakelijk is in verband met Duitse
eisen, c) prognoses voor de lange termijn realistisch
zijn en rekening houden met externe factoren en
buitenlandse transportontwikkelingen en
concurrentieverhoudingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K597

48

Inspreker stelt dat er, zolang een duurzame en
rendabele variant nog niet gerealiseerd is, tijdelijk
moet worden gekozen voor een 'noodverband' of
'fall back scenario' in de vorm van de kortste route
die al voor het spoorgoederenvervoer van
gevaarlijke stoffen gekozen is, die het minste beslag
op het landschap legt en de minste noodzakelijke
aanpassingen vergt.

Zie beantwoording Kernpunt: K598

49

Inspreker stelt dat 9% van het spoorvervoer ook kan
worden gedaan door de binnenvaart (onderzoek uit
2012). De binnenvaart heeft in vergelijking tot het
spoorvervoer niet de vele nadelen voor het
leefmilieu, betreft daarnaast juist niet het vervoer
van goederen waarbij grote snelheid geboden is en
het zou bovendien van groot belang zijn voor de
sector in verband met de huidige overcapaciteit
waar de binnenvaart mee kampt.

Zie beantwoording Kernpunt: K531

50

Inspreker stelt dat de binnenvaart prijstechnisch
kunstmatig onaantrekkelijk wordt gehouden omdat
de vervoerders bij gebruik van het spoor zwaar
gesubsidieerd worden. Wanneer deze subsidie niet
wordt meegerekend is de binnenvaart wel degelijk
prijstechnisch concurrerend.

Zie beantwoording Kernpunt: K532

51

Inspreker stelt dat het MER alle aanleiding geeft om
te spreken van 'strategische misrepresentatie' door
het ministerie en ProRail. Met het begrip
'strategische misrepresentatie' wordt bedoeld dat er
onder belanghebbenden en plannenmakers
onredelijk optimisme heerst, resultaten en

Zie beantwoording Kernpunt: K188
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voordelen schromelijk worden overdreven en de
beeldvorming verre van ideaal is. Voor
belanghebbenden is het daarbij voordelig om
opbrengsten en risico's verkeerd voor te stellen.
52

Inspreker is van mening dat informatie op de
informatiebijeenkomsten van ProRail en het
ministerie spaarzaam, onvolledig, vertekend en
deels onjuist gegeven wordt.

Wij betreuren uw mening. Vanzelfsprekend doen wij ons
uiterste best om volledige en juiste informatie te geven.

53

Inspreker stelt dat bij het hanteren van wettelijke
normen er alsnog sprake kan zijn van een forse
toename van geluidsoverlast. Er wordt uitgegaan
van gemiddelden over een langere periode en de
plafonds voor deze gemiddelden zijn dusdanig hoog
dat vrijwel overal de geplande extra
goederentreinen kunnen rijden zonder extra
maatregelen. Inspreker is van mening dat dit aspect
in de voorlichting 'systematisch onder het tapijt
wordt geschoven' en maakt bezwaar tegen een forse
groei van de geluidsoverlast, ondanks dat er binnen
de wettelijke normen wordt gebleven.

Zie beantwoording Kernpunt: K615

54

Inspreker stelt dat aan Bathmen jarenlang alleen
maar vage kaartjes/beschrijvingen en
ongefundeerde geruststellingen worden getoond.

In december 2011 is de concept Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) uitgebracht. Hierin zijn de varianten bij
Bathmen globaal besproken en op kaart gezet. Dit was
e
uitgangspunt voor het MER 1 fase die in mei 2013 is
e
uitgebracht. In het MER 1 fase zijn de varianten vrij
gedetailleerd uitgewerkt.

55

Inspreker vindt het argument dat er snel
duidelijkheid moet komen omdat bewoners niet zo
lang in onzekerheid moeten zitten een 'gotspe' in
vergelijking met het door plannenmakers zo lang
mogelijk gerekte informatievacuüm en jarenlange
gebrekkige of ontbrekende communicatie met de
bevolking.

Er hebben naar aanleiding van de publicatie van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau in 2012 en opnieuw naar
e
aanleiding van de publicatie van het MER 1 fase in 2013
vele informatieavonden plaatsgevonden. Tijdens deze
informatieavonden is ruim de gelegenheid geweest voor
belangstellenden om zich te laten informeren. Wij
herkennen ons niet in 'de jaren lange gebrekkige
communicatie'.

56

Inspreker vindt dat conclusies van deelonderzoeken
onevenwichtig worden weergegeven in de
hoofdtekst van het MER en dat er sprake is van
misleidende teksten in publieksmateriaal. Daarbij is
sprake van tunnelvisie (alleen blik op het spoor) en
strategische misrepresentatie.

Zie beantwoording Kernpunt: K188

57

Inspreker is van mening dat het beeld van de 'goede
voorlichting' dat wordt voorgehouden aan
volksvertegenwoordigers onwerkelijk is. Inspreker
hoopt dat dit beeld niet de gewenste uitwerking zal
hebben.

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

58

Inspreker stelt dat de GON plannen 'niet sporen' en
dat Bathmen geen 'spoorbogen' wil.

Zie beantwoording Kernpunt: K126
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59

Inspreker stelt vast dat geen rekening wordt
gehouden met de grootste overlast in de vorm van
piekgeluid en maakt hier bezwaar tegen. In het MER
wordt ervan uitgegaan dat er 's nachts minder
geluidsoverlast is dan overdag (omdat de norm
tussen 23 en 7 uur 10 dB lager is). Dit betreft echter
een gemiddelde over langere tijd. Dit kan tot gevolg
hebben dat er 's nachts minder goederentreinen per
uur rijden, maar het effect van elke afzonderlijke
trein (max. 750 meter lang) blijft even groot.
Inspreker verwijst naar ervaringen vertelt vanuit
Hardinxveld-Giessendam op de Bathmense
bijeenkomst op 11-6-2013.

Zie beantwoording Kernpunt: K560

60

Inspreker stelt vast dat er sprake is van grote
geluidseffecten in het buitengebied zonder dat hier
maatregelen tegen worden genomen en maakt daar
ook bezwaar tegen. In het buitengebied heeft het
'verscheuren' van nachtelijke stilte door een trein
een veel grotere impact en het geluid zal zeer ver
'dragen'. In het MER wordt geen onderscheid
gemaakt tussen overlast van treinen in stedelijk
gebied en op het platteland, ondanks dat de
amplitude tussen omgevingsgeluid en treingeluid in
het buitengebied aanmerkelijk groter zal zijn.
Inspreker stelt dat volgens het MER geen
geluidsmaatregelen worden getroffen in het
buitengebied omdat deze niet doelmatig (te
kostbaar) zijn (behalve de aanname dat er 'stillere'
treinen zullen rijden in de toekomst). Inspreker stelt
dat de conclusie dat er geen toename van
geluidsoverlast zal zijn, in het geheel niet klopt voor
het buitengebied.

Zie beantwoording Kernpunt: K561

61

Inspreker stelt dat gehanteerde gemiddelden in het
MER geen enkele garantie geven dat er niet juist 's
nachts veel gereden gaat worden en maakt bezwaar
tegen de vrijheid van vervoerders om 's nachts te
rijden. Ondanks dat het maximum aan
geluidsbelasting in de nacht ertoe leidt dat er 's
nachts minder goederentreinen mogen rijden dan
overdag, bepalen vervoerders zelf wanneer de
treinen zullen rijden en daarbij ontbreekt de prikkel
voor vervoerders om niet 's nachts te rijden. In de
praktijk zal daarom het nachtelijk quotum geheel
worden vol gemaakt, mede doordat er dan geen
rekening hoeft te worden gehouden met
reizigerstreinen.

Zie beantwoording Kernpunt: K583
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1

Inspreker benoemt dat Bathmen is aangewezen als
landelijk gebied binnen een waardevolle ecologische
hoofdstructuur en is van mening dat Bathmen
daardoor niet moet/kan worden omkneld door
infrastructuur

Zie beantwoording Kernpunt: K523

2

Inspreker stelt dat het jaarverslag Railcargo 2012
laat zien, dat de volumes nog verder zijn
teruggezakt, de vervoersprognoses 20% lager
uitvallen en dat er dus geen noodzaak is om een
spoorboog bij Bathmen aan te leggen.

Zie beantwoording Kernpunt: K021

3

Inspreker stelt vast dat schade aan de mens wordt
afgedaan met wettelijke plafonds.

Zie beantwoording Kernpunt: K526

4

Inspreker stelt dat inwoners van Bathmen worden
gedwongen te leven in een ingeklemd dorp, slechts
bereikbaar door middel van viaducten.

Zie beantwoording Kernpunt: K527

5

Inspreker stelt dat de beschrijving van Basisnet
spoor over de routering gevaarlijke goederen en de
aanname dat het vervoer via een andere route rijdt
dan de standaardroute (meestal de kortste) er toe
lijdt dat over Twentekanaallijn 1700 kwe's met
brandbare gassen afgewikkeld kunnen worden,
waarmee de Randstad en de route AmersfoortDeventer-Almelo sterk wordt ontzien.

Zie beantwoording Kernpunt: K536

6

Inspreker beroept zich op de afspraak (tussen het
rijk en de 'commissie transport gevaarlijke
goederen') dat het bedrijfslevenvervoer van en naar
Noord en Oost Europa maximaal gebruik gaat maken
van de Betuweroute en vraagt zich af hoe en door
wie dit in relatie met de keuze voor gevaarlijk
goederenvervoer in Oost-Nederland bepaald wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K646

7

Inspreker stelt dat het MER vol aannames en
berekeningen met referentiewaarden vanuit een ver
verleden staan en niet meer zouden moeten worden
toegepast binnen de huidige economie.

Zie beantwoording Kernpunt: K652

8

Inspreker stelt dat de verwachting dat
goederenvervoerders meer gebruik gaan maken van
de Betuweroute en de verbeterde route tussen Elst
en Oldenzaal-grens irreëel is. Vervoerders zijn vrij
om een route te kiezen en worden daarnaast ook
beloond wanneer zij meer kilometers door
Nederland rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K640

9

Inspreker stelt dat er meer spoor vrij komt door het
invoeren van ERTMS. In combinatie met minder
aanbod van goederen (met 20% naar beneden

Zie beantwoording Kernpunt: K005
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bijgesteld), zou dit er toe kunnen leiden dat een
extra spoorboog bij Bathmen niet nodig is. De
situatie zou na invoering van ERTMS opnieuw bezien
moeten worden.
10

Inspreker stelt vast dat het plan nog steeds is om
heel lange nachttreinen met gevaarlijke stoffen door
8 steden over bestaand spoor te laten rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K562

11

Inspreker stelt vast dat de noordelijke variant/route
met een omweg aansluit op de Duitse havens
Hamburg, Bremen en Jade-Weser Port.

Zie beantwoording Kernpunt: K563

12

Inspreker stelt vast dat de prognoses voor
goederentreinen inmiddels 4x naar beneden zijn
bijgesteld en refereert daarbij aan de Betuweroute
waarvan pas 1/4 deel van de capaciteit wordt benut.
Ondanks dat wordt er toch nieuw spoor gepland bij
Bathmen.

Zie beantwoording Kernpunt: K564

13

Inspreker heeft moeite met 'gesubsidieerd lawaai',
vooral 's nachts. De staatsinkomsten (volgens
inspreker verlies) staan daarbij niet in verhouding tot
de ergernis van aanwonenden.

Zie beantwoording Kernpunt: K565

14

Inspreker constateert dat in het MER (p.31) te lezen
is dat 'uit de analyse blijkt dat in de periode tot 2040
geen wezenlijke capaciteitsknelpunten te
verwachten zijn die zouden moeten leiden tot
majeure aanpassingen van het spoorwegnet die
verder gaan dan de maatregelen die in PHS-kader
worden uitgevoerd'. Op basis daarvan verzoekt de
inspreker om eerst ERTMS uit te voeren, Basisnet
Spoor in te voeren. Daarna is het pas zinvol om naar
uitbreiding van het spoorwegennet te kijken.

Zie beantwoording Kernpunt: K644

15

Inspreker vindt dat de methodiek die gebruikt wordt
bij de vraagstelling van de voorkeursvariant riekt
naar onethisch handelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K582

16

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

17

Inspreker vraagt zich af wat er bij een ramp gebeurt
met vervuild rioolwater.

Zie beantwoording Kernpunt: K528

18

Inspreker vraagt met welke frequentie en op welke
tijdstippen gevaarlijke stoffen langs Bathmen
worden vervoerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K538

19

Inspreker wil weten welke stoffen langs Bathmen
worden vervoerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K539

20

Mochten er gevaarlijke stoffen langs Bathmen

Zie beantwoording Kernpunt: K540
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worden vervoerd, dan wil inspreker weten of er
calamiteitenplannen zijn voor hulpdiensten en
bewoners en of de hulpdiensten voldoende zijn
voorbereid en opgeleid voor treinongevallen (zoals
in Wetteren).
21

Inspreker wil weten of gemeenten en hulpdiensten
permanent inzicht hebben in de transporten die nu
plaatsvinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K541

22

Inspreker wil weten of gemeenten de al dan niet
bestaande calamiteitenplannen niet jaarlijks zouden
moeten oefenen met bewoners.

Zie beantwoording Kernpunt: K542

23

Inspreker vraagt wat de impact is bij ongelukken
waarbij gevaarlijke stoffen het oppervlaktewater
vervuilen, met bijbehorend gevaar voor bewoners
en milieu.

Zie beantwoording Kernpunt: K543

24

Inspreker stelt dat het ministerie, ondanks het
advies door de commissie op het rapport Reikwijdte
en Detailniveau PHS-GON, gewoon is doorgegaan
met het MER en daarbij ook het niet centraal stellen
van het woonklimaat.

Zie beantwoording Kernpunt: K663

25

Inspreker stelt dat menselijke en economische
effecten (voor Bathmen) niet zijn opgenomen in het
MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K592

26

Inspreker stelt dat, ondanks het feit dat planschade
nu niet aan de orde is, inwoners van Bathmen nu al
de gevolgen ervaren van de plannen.

Zie beantwoording Kernpunt: K558

27

Inspreker interpreteert de tekst in het MER zo, dat
geluidsmaatregelen `voor 1 huis niet doelmatig zijn
en dus niet zal gebeuren.

Zie beantwoording Kernpunt: K110

28

In de nieuwe prognoses is er door de lagere
verkeershoeveelheden voor de periode tot 2030
meer ruimte voor goederenverkeer over de route
van Rotterdam via Weesp naar Deventer. Inspreker
vraagt of verklaard kan worden waarom dit niet tot
uitdrukking komt in het staatje voor
vervoersprognoses.

Zie beantwoording Kernpunt: K605

29

Inspreker stelt dat met al de berekeningen in het
MER het duidelijk wordt gemaakt dat de mens er
niet toe doet en het enige doel hiervan het bouwen
van extra spoor is.

Zie beantwoording Kernpunt: K607

30

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of ten
westen van Bathmen een goederenspoorboog komt
dat Bathmen aan drie zijden wordt ingeklemd met
infrastructuur.

Zie beantwoording Kernpunt: K545

31

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of ten
westen van Bathmen een goederenspoorboog komt
men als fietser of oudere mens gebruik moet maken

De zorg ten aanzien van de effecten op de
bereikbaarheid van de kern Bathmen wordt
onderschreven. Er bevindt zich een groot aantal fiets- en
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Punt

Samenvatting reactie

Beantwoording

van een viaduct (Spitdijk) om naar Deventer te
komen. Dit is voor hen echt een barrière.

wandelroutes in het gebied. In de westelijke varianten
worden er twee belangrijke fietsverbindingen gekruist
(1x knooppunten netwerk, 1 x landelijke netwerk). In de
plannen is opgenomen dat deze verbindingen worden
hersteld. In de oostelijke variant worden er drie
belangrijke fietsverbindingen gekruist (2x knooppunten
netwerk, 1 x landelijke netwerk). In de plannen is
opgenomen dat de routes blijven bestaan.

32

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of ten
westen van Bathmen een goederenspoorboog komt
dat Bathmen wordt ingeklemd door drie
geluidsbronnen, waarvan cumulatie van
snelweglawaai en spoorlawaai niet opgenomen in de
scope van het onderzoek.

Zie beantwoording Kernpunt: K546

33

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of ten
westen van Bathmen een goederenspoorboog komt
er te allen tijde lawaai aanwezig zal zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K547

34

Inspreker stelt dat het MER de omwonenden wil
doen geloven dat alle risico's afgedekt zijn en de
overlast beperkt is en d.m.v. mitigerende
maatregelen alle hinder onder geluids-, trillingen en
gezondheidsplafonds blijven. De realiteit is dat er
meer geluidoverlast en risico's op inspreker
afkomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K571

Pagina 202 van 644

4 3 Afzonderlijke reacties met beantwoording

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Deze paragraaf bevat een totale lijst van de ingediende reacties van de insprekers. De reactie van
iedere inspreker heeft een volgnummer gekregen, waarbij een of meerdere reactiepunten worden
gegeven. Bij een groot aantal reactiepunten staat een verwijzing naar een zogenaamd “kernpunt”
waarin de beantwoording op dit reactiepunt terug te vinden is. De overige reactiepunten zijn
voorzien van een antwoord. Indien er bij de kolom reactie een “standaardreactie” staat genoemd,
wordt verwezen naar de beantwoording van deze standaard reactie in paragraaf 4.2. Het
volgnummer van een ingediende reactie herhaalt zich in de linkerkolom dus zo vaak als het aantal
samengevatte reactiepunten.
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

1-01

Inspreker stelt dat door het vervoer van gevaarlijke
stoffen de veiligheid onvoldoende is gegarandeerd.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor moet aan
tal van technische veiligheidseisen voldoen. De veiligheid
van de omwonenden van een spoorlijn is daardoor
voldoende geborgd.

2-01

Inspreker vindt de toename van treinverkeer door
Oldenzaal in de huidige situatie niet acceptabel.
Inspreker heeft er geen vertrouwen in dat er
voldoende maatregelen worden genomen.

In Nederland is een MER-studie verplicht voor
investeringen als het PHS en het is verplicht om de
gevolgen voor leefbaarheid te minimaliseren, tot binnen
de wettelijke normen. Binnen PHS GON is rekening
gehouden met inpassingsmaatregelen.

3-01

Inspreker heeft, vooral 's nachts, veel last van
trillingen, vooral door zware goederentreinen, de
vervanging van houten dwarsliggers door betonnen
en de tunnel onder het spoor bij de Molenweg in
Dieren.

In het trillingsonderzoek is de situatie in Dieren nog niet
e
onderzocht, dit wordt meegenomen in de 2 fase van
het MER. Wanneer de trillingen ontoelaatbaar
e
toenemen ten gevolge van het project, worden bij de 2
fase van het MER maatregelen nader onderzocht. Door
het nemen van maatregelen wordt de toename van de
trillingshinder ten opzichte van de huidige situatie
beperkt.

3-02

Inspreker is in de huidige situatie al bang voor
schade aan huizen, ook op grote afstanden (1.5-2
km) door scheuren en verzakkingen. Bij meer zware
goederentreinen neemt deze angst verder toe.
Inspreker draagt de volgende verbeterpunten voor:
 Trillingsdemping bij betonnen bielzen en de
rails;
 Vermindering van het aantal overgangen van
betonnen naar houten bielzen;
 Herzien van de spoorbrug over het Apeldoorns
kanaal en de kades verplaatsen om deze aan de
huidige eisen op het gebied van trillingen,
geluid en veiligheid te laten voldoen;
 Maatregelen treffen ter vermindering van
geluid en trillingen bij spoorwegovergangen;
 Maatregelen treffen om voortplanting van
trillingen door de bodem en door het kanaal te
beperken, in het bijzonder bij de tunnel bij de
Molenweg en bij het Apeldoorns kanaal, bij
Kanaalweg 2 te Dieren;
 Aanbrengen trillingsdempende constructies in
de bodem.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

3-03

Een eerste indicatie van de te nemen
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, dat eind 2013 verschijnt. Indien de trillingen
ontoelaatbaar toenemen ten gevolge van het project,
e
worden bij de 2 fase van het MER maatregelen nader
onderzocht. Bij dit onderzoek worden alle bekende
trillingsmaatregelen aan de bron en in de bodem
beschouwd. Door het nemen van maatregelen wordt de
toename van de trillingshinder ten opzichte van de
huidige situatie beperkt.
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Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

4-01

Inspreker heeft vanwege de overlast voorkeur voor
vervoer via de Betuweroute
Inspreker stelt dat de vergelijking tussen de
Twentelijn en de Twentekanaallijn onzinnig is en
dat de Twentekanaallijn korter is.
Inspreker stelt dat de huidige belasting op het
spoor Hengelo-Oldenzaal voor omwonenden nu op
een acceptabel niveau is en dat de verwachtte
toename, tot op termijn 80 goederentreinen per
etmaal, te veel overlast door geluid en trillingen zal
veroorzaken.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

Inspreker stelt dat het vervoer prima over water
zou kunnen door het Twentekanaal te laten
aansluiten op Duitsland. Hij stelt dat daar nog
voldoende capaciteit is en dat er zo grotere
volumes kunnen worden vervoerd, zeker als het om
vrachten gaat die niet aan tijdslimieten gebonden
zijn. Inspreker geeft aan voorkeur te hebben voor
vervoer over water, aangezien dit weinig overlast
en lagere kosten oplevert.
Inspreker spreekt zich uit tegen alle varianten.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

Inspreker stelt dat door het aanbrengen van
elektrische bovenleidingen bij de optie
“Twentekanaallijn” er ook voor het
personenvervoer geen dieseltreinen meer hoeven
te worden ingezet. Inspreker vraagt of de betekenis
hiervan voor de luchtkwaliteit is meegenomen in de
vergelijking.

Het is niet bekend in hoeverre de vervoerders op de
Twentekanaallijn ook daadwerkelijk over zullen stappen
op geëlektrificeerd reizigersvervoer, de keuze is hierin
ook aan de vervoerders zelf. Daarom is hiermee bij de
berekeningen geen rekening gehouden. De exploitatie
van diesel reizigerstreinen is duurder dan
geëlektrificeerde reizigerstreinen, dus op termijn is
vervanging van de reizigersdieseltreinen waarschijnlijk.
Indien reizigersvervoerders overschakelen op elektrische
tractie zal met name de bijdrage van het spoorverkeer
aan de jaargemiddelde concentratie NO2 lager uitvallen;
deze concentratie is echter zoals berekend al erg klein.

9-01

Inspreker spreekt zich uit tegen alle varianten en
onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.

Uw uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

10-01

Inspreker wil onderzocht zien welke trillingsoverlast
wordt veroorzaakt door de toename van het
treinverkeer. Inspreker is bang dat asbest, dat
verwerkt is in woningen, door de trillingen vrij zal
komen.
Inspreker stelt dat als de plannen doorgaan het
levengevaarlijk en onbewoonbaar wordt langs het
spoortje Zutphen-Hengelo.

Zie beantwoording Kernpunt: K186

Inspreker stelt dat de schade aan zijn woning die
inmiddels is opgelopen door het langs denderende

Zie beantwoording Kernpunt: K131

5-01
6-01

6-02

7-01
8-01

11-01

11-02

Van uw mening is kennis genomen.

Het project voorziet in 1 extra goederenpad per uur per
richting, de 80 goederentreinen per etmaal behoren nog
bij de inmiddels niet meer van toepassing zijnde 2 extra
goederenpaden per uur per richting. De toename van de
geluid- en trillingshinder is berekend ten behoeve van de
1e fase van het MER. Waar overschrijdingen optreden
van de wettelijke grenswaarden, voorziet het project in
een afweging van maatregelen om de toename in hinder
te beperken.

Uw uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

De wet Basisnet, die begin 2014 van kracht wordt,
garandeert dat de omgevingsrisico's als gevolg van het
vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor onder de
daarvoor geldende wettelijke normen blijven.
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Volgnr.

11-03

Samenvatting reactie
treinverkeer zeker zal toenemen als de plannen
doorgaan.
Inspreker vreest voor waardedaling of zelfs
onverkoopbaar zijn van zijn authentieke huis.

Beantwoording

Zie beantwoording Kernpunt: K048

Inspreker vraagt af te zien van de Twentekanaallijn,
omdat dit in zijn ogen de duurste optie is.
Inspreker vraagt af te zien van de Twentekanaallijn,
omdat dit veel overlast qua geluid en trilling voor
de omgeving geeft.

Zie beantwoording Kernpunt: K020

11-06

Inspreker vraagt af te zien van de Twentekanaallijn,
omdat dit in zijn ogen veel overlast qua trillingen
voor de omgeving geeft.

De variant “Twentekanaallijn” scoort het minst gunstig
ten aanzien van het aantal gehinderde personen
conform de BTS. De Staatssecretaris neemt dit mee in
haar afweging.

11-07

Inspreker stelt dat er in zijn pand (vallend onder
beschermd stadsgezicht) scheuren zijn ontstaan ten
gevolge van trillingen vanaf de Twentekanaallijn.
Inspreker geeft ter overweging aan dat er
beschermde en beschreven monumentale bomen
langs de spoorsloot staan.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

12-01

Inspreker stelt dat het welzijn van enkele
diersoorten boven het welzijn van de mensheid
wordt gesteld, door niet te kiezen voor het
spoortraject langs de snelweg.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

13-01

Inspreker stelt dat uit de tekst (onder tabel S1, blad
1/75) “het extra goederenverkeer voegt daardoor
relatief weinig geluidhinder toe” blijkt dat er geen
rekening gehouden wordt met het feit dat toename
van het goederenvervoer juist in de (stille)
nachtelijke uren plaatsvindt en met name dan het
hoge geluidsniveau als zeer storend wordt ervaren.

De geluidbelastingen zijn berekend als LDEN-waarden.
Hierbij worden de geluidniveaus gemiddeld over 24 uur
waarbij de niveaus tussen 19:00 en 23:00 uur met 5 dB
worden verhoogd en die tussen 23:00 en 7:00 uur met
10 dB. Er is derhalve in de berekeningen rekening
gehouden met het feit dat geluid in de nacht hinderlijker
is dan overdag. Een eventuele toename van het aantal
treinen in de nacht is mogelijk zolang het
geluidproductieplafond niet wordt overschreden.

13-02

Inspreker is, naar aanleiding van eigen
geluidsmetingen en het feit dat de huidige
geluidwand tot de spoorovergang van de Wezebeek
loopt, van mening dat er een geluidreductie
maatregel noodzakelijk is doorlopend tot de
spoorovergang met de Nijreessingel

De geluidreducerende maatregelen die nodig zijn, zijn
berekend volgens de geldende wettelijke voorschriften
en richtlijnen. Omdat het MER fase 1 onderzoek gericht
is om tot een keuze tussen de verschillende varianten te
komen zijn de maatregelen met een zeker grofheid, die
voor alle varianten gelijk is, bepaald. Nadat een keuze is
gemaakt worden de voorzieningen in detail uitgewerkt.

13-03

Inspreker vraagt zich af of een, naar zijn mening
noodzakelijke, geluidreductie maatregel
doorlopend tot de spoorovergang met de
e
Nijreessingel nog aan de orde komt bij het MER 2
fase ?

Het MER fase 1 onderzoek is gericht om tot een keuze
tussen de verschillende varianten te kunnen komen.
Nadat een keuze is gemaakt, worden de voorzieningen
in detail uitgewerkt in het MER fase 2 en TB
(tracébesluit)-onderzoek.

13-04

Inspreker pleit er voor om voor de delen van het
spoor, welke door of langs bebouwde gebieden
lopen, ook te kijken naar het maximale
geluidsniveau en geluidsbeperkende maatregelen
ook daarop af te stemmen.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de
wettelijke richtlijnen en normen. Deze zijn gebaseerd op
het equivalente geluidniveau. Het equivalente
geluidniveau is het gemiddelde geluidniveau over een

11-04
11-05

11-08

Zie beantwoording Kernpunt: K200

Bij de uitwerking in volgende planfasen is dit relevante
input voor de detaillering van de ontwerpen, de
inpassing en de compenserende maatregelen.
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Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording
tijdsperiode die in de tijd evenveel energie bevat als het
in werkelijkheid fluctuerende geluidniveau en wat
bestaat uit pieken en stillere perioden. Meer pieken, of
hogere pieken, leiden tot hogere waarden van het
equivalente geluidniveau. Als zodanig houdt het
equivalente geluidniveau rekening met de geluidniveaus
tijdens de piek van de passage. Onderzoek voorafgaand
aan de introductie van het normenstelsel van de Wet
geluidhinder toonde aan dat de equivalente
geluidniveaus een goede beschrijving bieden voor de te
verwachten hinder.

14-01

Inspreker stelt dat de gezondheidsaspecten die
spelen bij een toename van het nachtgeluid in het
e
MER 1 fase onvoldoende zijn onderzocht.

14-02

Inspreker stelt dat trillingsaspecten en mogelijke
e
schade aan woningen langs het spoor in het MER 1
fase onvoldoende zijn onderzocht.

14-03

Inspreker stelt dat de waardevermindering van
e
onroerend goed langs het spoor in het MER 1 fase
onvoldoende zijn onderzocht.

Per variant is door ProRail een inschatting gemaakt van
deze kosten. Deze kosten zijn opgenomen in de
kostenraming die in Hoofdstuk 8 van het MER is
opgenomen. Het is van belang te beseffen dat niet de
volledige waardevermindering voor vergoeding in
aanmerking komt. Bij het bepalen van de hoogte van de
waardevermindering die voor vergoeding in aanmerking
komt spelen begrippen als 'normaal maatschappelijk
risico' en de 'voorzienbaarheid' van het besluit een
belangrijke rol.

14-04

Inspreker stelt dat, voordat er ongelukken
voordoen met goederentreinen die gevaarlijke
stoffen bevatten, locaties van de rioolsystemen en
ondergrondse waterstromen rondom het spoor in
e
het MER 1 fase onvoldoende zijn onderzocht.
Inspreker spreekt zijn bezorgdheid uit over de
voorgenomen toename van goederenvervoer over
bestaand spoor in Oost-Nederland, met name op
het gebied van mensen en leefbaarheid.

Inspreker duidt waarschijnlijk op krantenberichten over
het ongeluk in het Belgische Wetteren. In afwachting
van de onderzoeksrapporten over dat ongeluk kunnen
daarover nog geen brede conclusies, bijvoorbeeld over
de rol van riolen, worden getrokken.
Zie beantwoording Kernpunt: K200

15-01

Inspreker vraagt zich af waarom er op de variant
“Twentekanaallijn” in het buitengebied geen
geluidschermen of raildempers geplaatst worden,
zoals wel bij een aantal woonkernen gebeurt.

Volgens de Wet milieubeheer worden er alleen
maatregelen genomen voor geluidgevoelige
bestemmingen. Het buitengebied is geen
geluidgevoelige bestemming.

15-02

Inspreker stelt dat de toename van
goederentreinen op de Twentekanaallijn absoluut

In het affectrapport gezondheid is door middel van de
GES-systemathiek voor de aspecten geluid, lucht en

14-05

In het effectrapport gezondheid is beschreven wat de
effecten kunnen zijn van ernstige slaapverstoring. De
gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door middel
van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight dat deze bepalend is.
De trillingsaspecten en mogelijke schade zijn onderzocht
conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De
berekeningen voldoen aan het gehanteerde
beoordelingskader.
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Samenvatting reactie
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gezondheidsklachten gaan geven en op den duur
hogere zorgkosten met zich mee gaan brengen.

externe veiligheid onderzocht wat de gevolgen zijn van
het extra treinverkeer op de gezondheid. Hieruit is
gebleken dat er voor de variant “Twentekanaallijn” er
geen sprake is van de milieugezondheidskwaliteit in het
hele onderzochte gebied vergeleken met de huidige- of
referentiesituatie.

15-03

Inspreker stelt dat er door trillingen scheuren
komen in de plastic onderlaag van de (op 2
kilometer buiten Lochem, richting Goor) vlak aan
het spoor gelegen afgedekte stortplaats.

De relatie tussen mogelijke trillingsschade en de
optredende trillingen kan alleen middels
e
trillingsmetingen worden vastgesteld. In de 2 fase van
het MER zullen aanvullende trillingsmetingen worden
verricht. Voor mogelijke trillingsschade ten gevolge van
treinverkeer in de bestaande situatie hanteert ProRail
een afzonderlijke procedure.

15-04

Inspreker vraagt om op het gebied van
geluidsoverlast bij de (in de folders over het PHS en
MER-rapport vermelde) zinsnede “Zonder daarbij
de leefbaarheid in de omgeving aan te tasten”
ernstig rekening te houden met het feit dat mensen
niet alleen binnenhuis, maar ook buitenhuis leven.
Inspreker stelt dat er waardedaling en
onverkoopbaarheid van woningen dicht in de buurt
van Twentekanaallijn optreedt in het geval van
intensivering van goederentreinen en mist in het
MER Rapport een bedrag voor deze
waardedalingen.
Inspreker stelt dat de aan te brengen wissels over
een lengte van 22 kilometer voor goederentreinen
op de variant “Twentekanaallijn” extra risico's voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich mee
gaan brengen. Daarbij betwijfelt de inspreker aan
de waarde van een veiligheidscertificaat voor
(goederen)treinen.
Inspreker stelt dat bij projecten de prognoses van
aantallen treinen vaak veel te optimistisch wordt
voorgesteld.

Nadat een variant is gekozen worden de maatregelen in
detail uitgewerkt. Bij het beoordelen welke maatregelen
het gunstigste zijn zal naar de totale omgeving worden
gekeken.

15-08

Inspreker stelt dat bij 90% van alle miljoenen
verslindende infraprojecten sprake is van
overschrijding van het budget.

Zie beantwoording Kernpunt: K145

16-01

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

17-01

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

18-01

Inspreker deelt mee dat zij op 30 meter vanaf de
rails wonen en ze door de lawaai en de bel voor hun
leefplezier niet meer buiten kunnen zitten.

Nadat een variant is gekozen worden er maatregelen in
detail uitgewerkt. De maatregelen zullen in een MER
fase 2 en TB- onderzoek nader worden bepaald en zijn
erop gericht om te voldoen aan de normen ten aanzien
van de geluidbelasting op de gevel. Uitgangspunt is dat
als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde
het niveau niet toe mag nemen.

18-02

Inspreker heeft voorkeur voor de variant via de

Wij nemen kennis van uw voorkeur.

15-05

15-06

15-07

Zie beantwoording Kernpunt: K190

Wissels zijn inderdaad risicoverhogend. Voor zover extra
wissels nodig zijn worden die meegenomen in de
veiligheidsberekeningen als een risicoverhogende factor.
De Inspectie Leefbaarheid en Transport van IenM ziet
toe op het naleven van de veiligheidsregels die gelden
voor goederentreinen.
Zie beantwoording Kernpunt: K125
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Twentekanaallijn omdat er de laatste jaren op het
traject Deventer - Hengelo al genoeg treinen bij zijn
gekomen en de kans op een ramp(gevaarlijke
stoffen) alleen maar kan toenemen.

19-01

Inspreker stelt dat er geen transport van gevaarlijke
stoffen door Delden en Goor enz. dient plaats te
vinden, zonder de meest bijzondere
veiligheidsmaatregelen voor de bevolking.

Uit berekeningen is gebleken dat er een beperkte
hoeveelheid vervoer van gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn door onder andere Delden en Goor kan
plaatsvinden (maximaal circa 3.300 wagens/jaar) zonder
dat daarvoor extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. In
de wet Basisnet (die begin 2014 van kracht wordt) is
vastgelegd dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over
de Twentekanaallijn niet groter mag zijn dan
bovengenoemde hoeveelheid.
Aan de wens van inspreker wordt voldaan: in de plannen
is volledig rekening gehouden met het reizigersvervoer,
dus dat zal geen hinder ondervinden van de extra
goederentreinen (gemiddeld 1 extra trein per uur per
richting).

19-02

Inspreker stelt dat het passagiersvervoer op de lijn
Hengelo-Zutphen geen hinder dient te ondervinden
van gevaarlijke stoffen.

19-03

Inspreker stelt dat geen transport op de huidige lijn
dient plaats te vinden. Deze lijn dient binnen de
bebouwde kom van Delden verdiept te worden
aangelegd.

19-04

Inspreker wilt absoluut geen tweedeling in DeldenNoord en Zuid. De bevolking moet zich zonder
omwegen vrijelijk kunnen bewegen.

19-05

Inspreker stelt dat heel veel mensen zeer veel
hinder gaan ondervinden van het vervoer en zich
niet meer lekker voelen door lawaai, stank en
trillingen.

Voor het project is onderzoek gedaan naar de
gezondheidseffecten op basis van de GES-systemathiek.
Uit deze beoordelingsmethode blijkt dat er in
vergelijking met huidige en referentiesituatie geen
wezenlijke verslechteringen optreden door de
verschillende varianten.

19-06

Inspreker stelt dat bij schade aan woningen de
bewoners ruim schadeloos gesteld dienen te
worden.

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar trillingsschade conform de SBR Arichtlijn op zal treden. Indien na realisatie van het
project desondanks woningen zijn waar mogelijk
trillingsschade ten gevolge van treinverkeer optreedt,
kan contact worden opgenomen met ProRail, afdeling
Publiekscontacten. Zij hanteren een afzonderlijke
procedure voor schadegevallen.

19-07

Inspreker verlangt geen censuur van welke
overheidsinstelling dan ook.

Onduidelijk is waar inspreker de mening, dat er sprake is
van censuur, op baseert. De plannen, het MER en alle
bijbehorende rapporten zijn openbaar gemaakt voor het
publiek. Hieruit zijn geen delen 'bewust' weggelaten.

19-08

Inspreker stelt dat de uitbreiding van de
Rotterdamse haven niet ten koste mag gaan van
veiligheid en geen dichtgeplakte dorpen en steden
tot gevolg mag hebben.

Van deze stelling wordt kennisgenomen. Het Programma
Hoogfrequent Spoor (PHS) faciliteert de verwachte groei
van het goederenvervoer per spoor. Deze groei is het
gevolg van de algemene economische ontwikkeling en

In PHS wordt op basis van de voorkeursbeslissing van het
kabinet uitgegaan van gebruik van bestaande
spoorlijnen, mits voldaan wordt aan de wettelijke eisen
met betrekking tot omgevingshinder. Daardoor is er
geen reden om een kostbare en ingrijpende tunnel of
omleiding te overwegen.
Zie beantwoording Kernpunt: K132
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wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van de
Rotterdamse haven. Op het gebied van veiligheid
worden geen concessies gedaan en zullen de bestaande
richtlijnen gehandhaafd worden. Ook op het gebied van
omgevingsmaatregelen, om de leefbaarheid te
garanderen, zullen de bestaande richtlijnen
gehandhaafd worden.

20-01

De inspreker stelt dat de Betuwelijn als
goederenlijn momenteel niet rendabel is en een
uitgelezen mogelijkheid vormt om vanwege haar
ligging tot aan de Duitse grens verder te
ontwikkelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

20-02

Inspreker stelt dat het huidige uitstoot van fijnstof
door Rijksweg A1 het leefklimaat voor het dorp
Bathmen al niet geweldig is en dat, door de
uitbreiding van het spoor de hoeveelheid uitstoot
van fijnstof, dit erger wordt.

Voor de variantenkeuze en de referentiesituatie is de
toekomstige situatie (2030) van belang. De concentraties
luchtverontreinigende stoffen liggen ook in Bathmen in
2030 zeer ruim onder de wettelijke grenswaarden op het
gebied van luchtkwaliteit. Daarnaast is de toename in
concentraties als gevolg van de extra goederentreinen
klein in vergelijking tot de heersende concentraties.
Bovendien wordt de bijdrage aan de concentratie van
het spoor snel kleiner met de toenemende afstand tot
het spoor. Daardoor zal het effect het op leefklimaat,
voor zover al aanwezig, verwaarloosbaar klein zijn.

20-03

Inspreker stelt dat door het geluid van Rijksweg A1
het leefklimaat voor het dorp Bathmen al niet
geweldig is en dat voorkomen moet worden dat dit
door de uitbreiding van het spoor nog erger wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

21-01

SB 6 bladzijde 8; Inspreker stelt dat het ministerie is
doorgegaan terwijl het advies van de Commissie
MER op de Notitie reikwijdte en detailniveau was te
wachten met het MER en het woonklimaat neutraal
te stellen.
SB6 bladzijde. 8; Inspreker vindt de vraag 'welke
variant de voorkeur heeft' een oneigenlijke vraag
omdat dit de suggestie van medewerking wekt
terwijl dit niet het geval hoeft te zijn.

Er was geen aanleiding te wachten met de uitvoering
van het MER. Er is wel de garantie dat leefbaarheid en
milieukwaliteit voldoen aan de wettelijke normen die
daarvoor in heel Nederland gelden.

22-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K592, K593, K596, K597, K598,
K599 en K506.

22-02

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'.

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'.

23-01

Inspreker stelt dat de Twentelijn goedkoper is dan
Twentekanaallijn en dat minder beschermende
maatregelen nodig zijn. Daarnaast is inspreker
reeds bekend met de overlast van nachtelijk
goederenvervoer.
Inspreker vindt het een grove fout dat er geen
goederenspoor langs de A1 wordt gerealiseerd.
De burger heeft last van piekgeluid terwijl men

Uw voorkeuren zijn door ons geregistreerd. Van uw
onderbouwing is kennis genomen.

21-02

23-02
23-03

Zie beantwoording Kernpunt: K006

Zie beantwoording Kernpunt: K008
Zie beantwoording Kernpunt: K052
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uitgaat van gemiddelden. Ook een scherm van 4
meter hoog zal onvoldoende helpen.
Inspreker stelt dat de burger last heeft van
trillingenpieken, terwijl men uitgaat van
gemiddelden.

Beantwoording

Bij trillingsonderzoeken worden twee grootheden
onderzocht: de trillingssterkte (de piekwaarde van de
optredende trillingen) en de trillingsintensiteit (het
tijdsgemiddelde). Beide grootheden zijn in dit onderzoek
beoordeeld. Er wordt dus met zowel trillingspieken als
gemiddelden gerekend, beiden moeten voldoen aan het
beoordelingskader.

23-05

Stelling: Trillingschade aan huizen zou bijna niet
optreden. Ongeloofwaardig.

Trillingsschade wordt geanalyseerd met behulp van
metingen conform de SBR A-richtlijn en een daartoe
geldend protocol voor trillingsschade van ProRail. Bij een
groot aantal metingen in Nederland, waarbij beoordeeld
is op de SBR A-richtlijn, geeft deze richtlijn aan dat er
geen schade zal optreden ten gevolge van treinverkeer.
Deze stelling is op deze metingen gebaseerd.

23-06

Een uitwerking van de calamiteitenbestrijding
ontbreekt.

Zie beantwoording Kernpunt: K027

23-07

Inspreker stelt dat geluidschermen van 4 meter
hoog een weerzinwekkende visuele vervuiling
vormen. Hoe kan de overheid met een plan komen
dat zulke correctieve maatregelen nodig heeft?

Zie beantwoording Kernpunt: K132

24-01

Geen variant heeft de voorkeur van de inspreker
omdat zware, gevaarlijke en lange goederentreinen
dwars door steden, dorpen en door fraaie
toeristische landschappen laten rijden onacceptabel
is en in strijd met het regionaal economisch belang.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

24-02

Inspreker verzoekt om een alternatief via een
nieuwe spoorlijn langs de snelweg.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

24-03

Inspreker verzoekt om een alternatief zoals vervoer
per schip naar Hamburg.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

24-04

Het MER bagatelliseert de risico's van
goederentransport over bestaand spoor: de kans
dat treinen moeten stoppen is zeer groot, onder
andere als gevolg van overgangen en wissels.

De risicoberekeningen zijn gebaseerd op alle mogelijke
situaties, zowel dat treinen doorrijden als een situatie
dat een goederentrein onverwacht moet stoppen. Die
situatie komt overigens bijna nooit voor, de kans daarop
is dus erg klein.

25-01

Inspreker geeft voorkeur aan variant “Kopmaken te
Deventer” waarbij elke goederentrein twee
locomotieven heeft. Voordelen zijn sneller keren en
snel verhelpen van versperringen. Variant
“Kopmaken Deventer' vergt niet al te veel extra
maatregelen welke invloed hebben op de
omgeving.
De MER stelt dat het verrichten van metingen op
een groot aantal locaties tijdrovend en (te) kostbaar
is. Inspreker is van mening dat modellen voor
trillingen geen garantie voor prognoses zijn en
verwijst naar de eigen ervaring met de illegale

Uw voorkeur is geregistreerd. Van uw onderbouwing is
kennis genomen.

26-01

e

Het doel van deze 1 fase van het MER is om een van de
tracévarianten te kunnen kiezen, welke vervolgens met
e
een 2 fase MER nader wordt onderzocht. Door het
gebruik van hetzelfde trillingsmodel met dezelfde
uitgangspunten voor alle projectvarianten kunnen deze
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'Volvo- trein' die bovenmatige trillingen en ook
scheurtjes in muren veroorzaakte.

met de momenteel beschikbare informatie eerlijk met
elkaar worden vergeleken, ook al zijn bijvoorbeeld
specifieke bodemeigenschappen nog onbekend voor alle
locaties. De reeds bekende trillingsmetingen en
bodeminformatie zijn gebruikt als invoer voor het
model. Daarnaast is het in het MER gebruikte
trillingsmodel erg conservatief, wat inhoudt dat het
model een bovengrenswaarde aangeeft voor de
trillingen. Deze modellen zijn uitvoerig getest met
behulp van metingen, waaruit is gebleken dat ze
e
betrouwbaar zijn. Voor de 2 fase van het MER worden
overigens wel nulmetingen uitgevoerd in een selectie
van gebouwen rond het spoor.

Inspreker geeft aan dat een neutraal,
wetenschappelijk en onafhankelijk instituut, anders
dan 'Movares meer op z’n plaats zou zijn geweest
met betrekking tot oplevering van het MER, omdat
Movares belang heeft in de ontwikkeling van de
Rotterdamse Haven en betrokken is bij de
ontwikkeling van andere spoorprojecten.
De voorkeur van de inspreker gaat NIET uit naar de
Twentekanaallijn omdat een hoog geluidsscherm in
de aangrenzende plaatsen de charme teniet zal
doen.

Zie beantwoording Kernpunt: K127

27-02

De gevaren voor omwonenden bij een treinongeluk
zijn groot.

In het MER is aangegeven dat die gevaren voor
omwonenden binnen de daarvoor landelijk geldende
wettelijke risiconormen blijven.

27-03

Stelling: De kosten die de aanpassingen van dit
project met zich mee brengen zijn in strijd met de
bezuinigingen die in Nederland plaats moeten
vinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K020

27-04
27-05

Inspreker stelt dat het slecht is voor het milieu.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

Inspreker stelt dat Nederland er financieel niet
beter van wordt.
Inspreker verwacht waardedaling van de woning.

Zie beantwoording Kernpunt: K142

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.
Inspreker heeft voorkeur voor geen enkele variant
omdat de regio de blijvende overlast en geen
werkgelegenheid krijgt, terwijl de Rotterdamse
haven furore en Nederland verbeterde
exportpositie krijgen.
De Twentekanaallijn is geen verstandige optie in
financiële zin.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

De Twentekanaallijn heeft 4 meter hoge schermen

Zie beantwoording Kernpunt: K010

26-02

27-01

27-06
28-01

29-01

29-02
29-03

Zie beantwoording Kernpunt: K132

Zie beantwoording Kernpunt: K190

Van deze stelling wordt kennis genomen. De baten van
de realisatie van PHS (GON) liggen in het landelijk
economisch belang.
Zie beantwoording Kernpunt: K020
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tot gevolg.

29-04

De Twentekanaallijn heeft gescheiden stadsdelen
tot gevolg.

Van uw mening is kennis genomen.

29-05

Inspreker vraagt zich af waarom de scheepvaart
niet beter benut wordt en denkt dat dit te maken
heeft met de mogelijke aantasting van de
positionering van de Hamburgse haven. Daarnaast
is deze optie milieuvriendelijker en veiliger dan het
treintransport.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

30-01

Inspreker hoopt dat meer toekomst, milieu, mens
en dier gericht gepland zou worden en het
goederen vervoer zoveel mogelijk over het water
zou gaan plaatsvinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

31-01

Inspreker stelt dat het alternatief
“Twentekanaallijn” geen aanvaardbaar alternatief
is, omdat de benodigde ingreep grote gevolgen
heeft voor de archeologie.

De gevolgen voor de archeologie van het alternatief
“Twentekanaallijn” worden meegenomen bij de
variantkeuze. Deze reactie wordt beschouwd als de
onderbouwing van de voorkeur van de inspreker tegen
de variant “Twentekanaallijn”.

32-01

Inspreker heeft voorkeur voor de varianten over de
“Twentelijn” en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen.

Uw voorkeur is geregistreerd. Van uw onderbouwing is
kennis genomen.

33-01

Inspreker stelt dat de variant “Twentekanaallijn”
niet moet worden gekozen, aangezien in de
natuurgebieden tussen Lochem en Goor en tussen
Goor en Delden onbewaakte overgangen moeten
worden gesloten, die op dit moment gebruikt
worden door wandelaars en natuurliefhebbers.

In het MER wordt niet uitgegaan van het opheffen van
overwegen. Er vallen dus geen verbindingen weg. In het
MER staat tevens aangegeven 'dat alle overwegen
worden voorzien van een beveiliging met
overwegbomen, ook op locaties waar het bestaande
spoor enkelsporig blijft'.

33-02

Inspreker stelt dat de variant “Twentekanaallijn”
niet moet worden gekozen, aangezien veel dieren
op dit traject het spoor oversteken en een hogere
frequentie van treinen hier dus ongewenst is.

In het effectrapport ecologie is de barrièrewerking voor
dieren van de Twentekanaallijn negatief gescoord.

33-03

Inspreker vindt de kosten voor de Twentekanaallijn
onaanvaardbaar, zeker in crisistijd. Kosten mogen
niet veel te hoog uitvallen.

Zie beantwoording Kernpunt: K020

33-04

Eventuele extra uitgaven dienen betrekking te
hebben op maatregelen die de overlast bij de
variant via Deventer en/of Bathmen verminderen.

Bij elk thema is beschreven welke compenserende en
mitigerende (verzachtende) maatregelen mogelijk zijn
om de effecten op te heffen of te verzachten. Ook is
bepaald welke maatregelen vanuit wetgeving genomen
moeten worden, zoals geluidwerende maatregelen, en
welke maatregelen redelijkerwijs genomen zullen
worden bij een dergelijk project. Van deze ‘wettelijke’ en
‘redelijke’ maatregelen is aangenomen dat deze ook
inderdaad in het project opgenomen worden. Deze
maatregelen zijn meegenomen in de kostenramingen
van de verschillende varianten, en met deze
maatregelen is rekening gehouden bij de beoordeling
van de effecten.
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34-01

Inspreker vraagt zich af wie waardedaling van
woningen gaat compenseren.

Indien er aantoonbaar sprake is van waardedaling van
onroerend goed als gevolg van de extra goederentreinen
komt deze in aanmerking voor vergoeding op basis van
planschade. Die vergoeding wordt betaald door het Rijk
nadat een verzoek daartoe is ingediend en beoordeeld.
Een verzoek tot vergoeding van deze schade kan pas
worden ingediend als definitief vaststaat dat het plan
door gaat: na vaststelling van het Tracébesluit.
Eventuele vergoeding vindt plaats nadat het tracébesluit
onherroepelijk is geworden.

34-02

Inspreker wil dat er wordt geïnvesteerd in de
toekomst en ziet in dat kader alternatieven voor het
bestaande plan: een noordelijke aftakking van de
Betuweroute, het doortrekken van de Betuweroute
bij Zevenaar (langs de A3) óf het meer gebruik
maken van de binnenvaart. Volgens inspreker zijn
deze alternatieven wellicht duurder, maar besparen
zij wel ongemak en misschien ook leed, er mag
geen genoegen worden genomen met mindere
kwaliteit en grotere risico's. Alle andere oplossingen
zijn surrogaatoplossingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

34-03

Inspreker vindt het onbegrijpelijk dat
goederenwagons met gevaarlijke stoffen dwars
door dorpen en steden gaan, terwijl risicobedrijven
worden verplaatst naar industrieterreinen.
Inspreker wijst daarbij op verantwoordelijkheid
voor eventuele slachtoffers bij ongevallen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats binnen
de wettelijke normen die daarvoor landelijk gelden.

34-04

Inspreker vindt het onbegrijpelijk dat
infrastructurele veiligheidsmaatregelen voor de
Twentekanaallijn niet nodig worden geacht, terwijl
deze maatregelen voor het goederenvervoer over
de Betuwelijn wel zijn ingesteld.

34-05

Inspreker stelt vast dat er sprake is van aanzienlijke
trillingshinder en dat de variant “Twentekanaallijn”
de meeste trillingshinder oplevert van alle
varianten. De streefwaarden voor 1.000 woningen
in het Hof van Twente (binnen 200 meter van het
spoor) worden overschreden.

Hier is sprake van een misverstand. Ook de
Twentekanaallijn komt, waar nodig, in aanmerking voor
veiligheidsmaatregelen in verband met het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Maar dat zullen minder
veiligheidsmaatregelen zijn dan op de Betuweroute,
omdat er over de Twentekanaallijn maximaal 3050
wagens met gevaarlijke stoffen per jaar mogen rijden,
terwijl dat op de Betuweroute veel meer, namelijk circa
180.000 wagens per jaar zijn.
De Twentelijn scoort inderdaad het minst gunstig ten
aanzien van het aantal gehinderde personen conform de
BTS. De staatssecretaris neemt dit mee in haar afweging.

34-06

Inspreker stelt dat er in de kernen Goor en Delden
en ten oosten van Hengelo zware maatregelen
nodig zijn en vreest daarbij voor de effecten op het
uitzicht door het plaatsen van benodigde betonnen
schermen tot 4 meter hoog.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

34-07

Inspreker benoemt dat in het MER ten onrechte
wordt gesteld dat luchtverontreiniging onder de

De grenswaarden voor luchtkwaliteit zoals vastgelegd in
de Wet Milieubeheer betreffen jaargemiddelde
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grenswaarden blijft. De gehanteerde modellen gaan
uit van gemiddelden en daardoor worden
piekbelastingen genivelleerd.

concentraties. De gebruikte modellen berekenen
daarom ook de gemiddelde concentraties over een jaar.
Voor fijn stof (PM10) wordt er daarnaast ook getoetst
aan de grenswaarde voor het 24-uurs gemiddelde wat
volgens de wet een beperkt aantal dagen per jaar
overschreden mag worden. Op basis van een statistische
relatie is bepaald bij welke jaargemiddelde concentratie
dit aantal dagen waarop overschrijding van het 24-uurs
gemiddelde plaatsvindt.
Inspreker verwart de modellen voor risicoberekeningen
met de modellen voor geluidberekeningen. Bij
risicoberekeningen is geen sprake van 'gemiddelden' en
'piekbelastingen', en de gemaakte risicoberekeningen
zijn dan ook correct.

34-08

Inspreker benoemt dat in het MER ten onrechte
wordt gesteld dat vervoer van gevaarlijke stoffen
onder de grenswaarden blijft. Gehanteerde
modellen gaan uit van gemiddelden, waardoor
piekbelastingen worden genivelleerd.

34-09

Inspreker stelt vast dat er, ten aanzien van
luchtkwaliteit, geen rekening is gehouden met
uitlaatgassen van wachtende rijen auto's bij
overgangen.

De luchtkwaliteit als gevolg van het wegverkeer is
overgenomen uit de Monitoringstool van het NSL. Indien
er hier volgens de gegevens in de monitoringstool sprake
is van congestie (bijvoorbeeld bij overwegen) is dit
verwerkt in de concentraties. Daarnaast hebben de
gebruikte gegevens uit de monitoringstool betrekking op
2020, terwijl de luchtkwaliteit in het algemeen en langs
wegen in het bijzonder in 2030 verbeterd zal zijn.

35-01

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

36-01

Inspreker vindt dat de kosten van het project goed
in overweging moeten worden genomen en dat er
niet altijd voor de duurste optie moet worden
gekozen. Ook met minder uitgaven kan het project
worden gerealiseerd. Inspreker stelt daarbij dat de
verschillen in kosten tussen de varianten erg groot
zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K020

36-02

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

37-01

Oude situatie moet worden gehandhaafd, plannen
zijn te gevaarlijk en vernietigend voor de omgeving.

38-01

Inspreker verzoekt om af te zien van alle varianten
vanwege alle onzekerheden die er zijn, met name
met betrekking tot handelswijze van Duitsland en
de (materiële en niet-materiële) kosten en
opbrengsten van het project. Er moet worden
gericht op projecten met meerwaarde voor de
toekomst van Nederland.

Uw reactie is opgevat als afwijzing van één of meer
varianten, die geen nadere reactie of verduidelijking
behoeft. De afwijzing is geregistreerd.
De Duitse en de Nederlandse economie zijn gebaat bij
goede aan- en afvoermogelijkheden via de haven van
Rotterdam. In Duitsland wordt voortvarend gewerkt aan
de verbreding van de spoorlijn Zevenaar-grens Emmerich - Oberhausen voor de vervoersstromen
richting Ruhrgebied, Zuid-Duitsland en verder. En
Duitsland borgt voldoende capaciteit op de spoorlijnen
Oldenzaal - Bad Bentheim - Osnabrück voor de
vervoersstromen richting Noord- en Oost-Duitsland en
verder. De door de inspreker bedoelde 'onzekerheden
met betrekking tot de handelwijze van Duitsland' wordt
niet herkend. De kosten en de maatschappelijke
opbrengsten van het project Goederenroute OostNederland zijn in de verkenningsfase van het
programma PHS reeds beoordeeld: het programma PHS
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38-02

Inspreker roept op om, mits afspraken met
Duitsland goed zijn en goederenvervoer per spoor
de beste optie is om de economie te versterken,
een alternatief tracé te zoeken dat buiten kleine
kernen loopt en minimale schade aanricht aan het
landschap. Met huidige technische mogelijkheden
moet een betere lijn aangelegd kunnen worden dan
aanpassing van een oude personenvervoerlijn.

38-03

Inspreker vindt dat inspraak van burgers op plannen
goed geregeld is in Nederland via het indienen van
zienswijzen en heeft hier voorafgaand aan het MER
1e fase ook gebruik van gemaakt.

Dank voor uw waardering.

38-04

Inspreker is van mening dat op basis van het
huidige MER geen gefundeerd en verantwoord
besluit kan worden genomen met betrekking tot de
keuze van de variant. Met name ten aanzien van de
kosten zijn er nog teveel onzekerheden.
Inspreker is van mening dat er op basis van het
huidige rapport geen gefundeerd en verantwoord
besluit kan worden genomen met betrekking tot de
keuze van de variant, onder andere omdat de
doorvoer door Duitsland nog onzeker is. Het is (net
als bij Betuwelijn) nog steeds niet zeker is dat
Duitsland zal aansluiten op de geplande lijn tot
Oldenzaal (dan zijn de varianten dus niet relevant).
Inspreker vraagt zich af of Duitsland wel voldoende
belang heeft bij aanvoer en afvoer van goederen via
Oldenzaal en niet juist wil vertragen ten gunste van
hun havens in Hamburg en Bremen (ten koste van
Rotterdam). De vraag is dus hoe zeker
medewerking van Duitsland is, ook denkend aan
het zgn. “Verdrag van Warnemünde”, dat in de
praktijk niet meer bleek te zijn dan een voornemen
dat nog steeds niet is gerealiseerd. Zie ook artikel
van Floris van Straaten in NRC van 2 september
1999.

Zie beantwoording Kernpunt: K165

38-05

38-06

38-07
38-08

Inspreker ziet het project als het zoveelste
prestigeproject wat zal uitmonden in een
parlementaire enquête, waarbij oud-bewindslieden
ter verantwoording worden geroepen, de politiek
zichzelf bezig houdt en burgers onnodig worden
belast. Inspreker wenst in dat kader het Kabinet
historisch besef toe en wil dat wordt geleerd van in
het verleden gemaakte fouten.
Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA
Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn.

Beantwoording
heeft een positieve kosten/baten verhouding.
Zie beantwoording Kernpunt: K008

In het kader van deze MER-studie zijn de
doorvoermogelijkheden van het goederenvervoer via
Oldenzaal-grens door Duitsland met onze oosterburen
besproken en zeker gesteld. De capaciteit van het Duitse
spoor over de grens bij Oldenzaal biedt voldoende
mogelijkheid om het de geprognosticeerde
goederentreinen af te wikkelen. Door zowel de
spoorbeheerder DB Netz, als door het Bundesministerie
voor verkeer, is dit meermalen bevestigd. Zie ook de
teksten in de definitieve Notitie Reikwijdte en
e
Detailniveau op pagina 10, en in het MER 1 fase op
pagina 32. Voorts zijn met de Duitse overheid sluitende
afspraken gemaakt over de vergroting van de capaciteit
van de Duitse spoorlijn die bij Zevenaar aansluit op de
Betuweroute: er is besloten om van Zevenaar-grens tot
Oberhausen een derde spoor aan te leggen en de
financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld.
Inmiddels is de financieringsovereenkomst tussen De
Bondsregering, de deelstaat NordRheinWestfalen en DB
Netz ondertekend. De capaciteitsvergroting zal rond
2022 beschikbaar zijn; in het MER is daarmee al
gerekend.
Van deze mening en wens wordt kennisgenomen.

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA
Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
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39-01

Inspreker benoemt dat Bathmen is aangewezen als
landelijk gebied binnen een waardevolle
ecologische hoofdstructuur en dat Bathmen
daardoor niet moet/kan worden omkneld door
infrastructuur.

Zie beantwoording Kernpunt: K523

39-02

Inspreker stelt, op basis van het jaarverslag 2012
van Railcargo, dat prognoses voor het
goederenvervoer per spoor een dalende trend laten
zien door terugzakken van volumes en een hevigere
concurrentiestrijd. Ook staat in dit jaarverslag dat
uit de studie naar het lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer, uitgevoerd door TNO en
NEA, blijkt dat de goederenvervoerprognoses
gemiddeld 20% lager uitvallen dan de prognoses in
2008. De noodzaak voor een spoorboog bij
Bathmen ontbreekt daardoor. Ter ondersteuning
constateert inspreker dat de bezetting van de
Betuwelijn aanzienlijk lager is dan het destijds
geprognosticeerde vervoersaanbod.

Zie beantwoording Kernpunt: K021

39-03

Inspreker stelt dat er voorbij wordt gegaan aan de
steeds groter wordende rol van de binnenvaart,
vooral op het gebied van vervoer van containers,
erts en steenkool, en dat er daarom geen noodzaak
is voor spoorboog bij Bathmen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

39-04

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'.

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

40-01

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

40-02

Inspreker vraagt wat er gebeurt met vervuild
rioolwater (bij een ramp).

Zie beantwoording Kernpunt: K528

40-03

Inspreker vraagt met welke frequentie en op welke
tijdstippen gevaarlijke stoffen langs Bathmen
worden vervoerd.

Deze informatie is om veiligheidsredenen niet openbaar
beschikbaar.

40-04

Inspreker wil weten welke stoffen langs Bathmen
worden vervoerd.

Deze informatie is om veiligheidsredenen niet openbaar
beschikbaar.

40-05

Mochten er gevaarlijke stoffen langs Bathmen
worden vervoerd, dan wil inspreker weten of er
calamiteitenplannen zijn voor hulpdiensten en
bewoners en of de hulpdiensten voldoende zijn
voorbereid en opgeleid voor treinongevallen (zoals
in Wetteren).

Zie beantwoording Kernpunt: K137

40-06

Inspreker wil weten of gemeenten en hulpdiensten
permanent inzicht hebben in de transporten die nu

ProRail weet voorafgaand aan het vertrek van een
goederentrein of en welke gevaarlijke stoffen in die trein
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plaatsvinden.

vervoerd worden. Bij een ongeval met een dergelijke
trein beschikt de bevelvoerend brandweercommandant
ter plaatse binnen maximaal 10 minuten over diezelfde
informatie.

40-07

Inspreker wil weten of gemeenten de al dan niet
bestaande calamiteitenplannen niet jaarlijks zouden
moeten oefenen met bewoners.

Deze vraag zou de inspreker moeten voorleggen aan
zijn/haar gemeentebestuur.

40-08

Inspreker vraagt wat de impact is bij ongelukken
waarbij gevaarlijke stoffen het oppervlaktewater
vervuilen, met bijbehorend gevaar voor bewoners
en milieu.

Ingeval van een ongeval op het spoor zullen de
overheidshulpdiensten optreden om de gevolgen voor
de mensen en voor het milieu zoveel mogelijk te
beperken. Als er gevaarlijke stoffen in het milieu terecht
komen zullen die zo nodig worden opgeruimd.

41-01

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

41-02

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

42-01

Inspreker heeft voorkeur voor tracé met laagste
aanlegkosten en de meest geringe effecten op de
leefomgeving.

Inspreker spreekt voorkeur uit maar benoemt hierbij
geen van de vier varianten expliciet. Deze voorkeur kan
niet geregistreerd worden.

43-01

Inspreker geeft de voorkeur aan nieuwe spoorlijn
die speciaal is geconstrueerd voor zware
goederentreinen en een traject kent zonder risico's
voor bewoners. Indien niet mogelijk: kiezen voor
goedkoopste oplossing waarbij eventueel
overgebleven budget wordt geïnvesteerd in extra
burgerbeschermende maatregelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

43-02

Inspreker stelt dat bij het berekenen van de kosten
van aanleg en onderhoud ook planschade moet
worden meegerekend, naast eventuele directe
schadeclaims. Het treinverkeer zal namelijk zorgen
voor ontoelaatbare herrie en trillingen, wat de
inspreker reeds zelf heeft ervaren toen de zgn.
Volvo-trein gebruik maakte van de
Twentekanaallijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

44-01

Inspreker is van mening dat zijn/haar huis in Delden
onverkoopbaar en in ieder geval ook aan waarde
heeft verloren. Gevraagd wordt wie dat gaat
compenseren.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

44-02

Inspreker is van mening dat de voorgenomen
geluidsschermen, met een hoogte van 4 meter,
ervoor zorgen dat Delden in twee delen wordt
verdeeld. De brandweer raakt hierdoor nog meer
geïsoleerd aan de rand van Delden, mede doordat
de brandweer in de huidige situatie al hinder
ondervindt van de spoorlijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K028

44-03

Inspreker stelt dat de toename van het
goederenvervoer door Delden leidt tot een

Zie beantwoording Kernpunt: K028
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verminderde bereikbaarheid van primaire
gezondheidszorg, mede doordat alle overwegen in
Delden tegelijkertijd gesloten zullen zijn wanneer
een goederentrein passeert.

44-04

Inspreker is bang voor de mogelijke effecten en
eventuele schade bij trillingen. Het is te laat dat
trillingen pas goed onderzocht worden in het MER
2e fase. Naast de uitkomsten van berekeningen, zal
vooral de toekomst uitwijzen tot welke situatie de
trillingen werkelijk leiden.

Uit het trillingsonderzoek blijkt dat het project niet leidt
tot een toename van het aantal gebouwen waar
e
trillingsschade op zal treden. In de 2 fase MER wordt
nader onderzoek verricht, met name naar trillingshinder.

44-05

Inspreker maakt zich zorgen over geluidsoverlast
door autoverkeer op een doorgaande weg in
Delden, veroorzaakt door de inklemming van de
weg tussen enerzijds woningen en anderzijds het te
plaatsen geluidsscherm. Volgens inspreker is hier
niet naar gekeken in het MER.

Het doel van het MER 1 fase is dat de staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu over voldoende
vergelijkende informatie beschikt om een goed
onderbouwd besluit te kunnen nemen over de
voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. Het doel
van het onderzoek is de geluideffecten van de varianten
op de omgeving te bepalen. Hiervoor is akoestisch
onderzoek uitgevoerd. De voorkeursvariant wordt
e
vervolgens uitgewerkt in het MER 2 fase en in het
Ontwerp Tracébesluit. Bij een gedetailleerd
vervolgonderzoek zoals een Ontwerp Tracébesluit zal
rekening gehouden worden met de effecten op het
onderliggende wegennet waaronder de door inspreker
e
genoemde doorgaande weg te Delden. Bij deze MER 1
fase is dit nog niet aan de orde.

44-06

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

45-01

Inspreker vindt het verzoek om een
voorkeursvariant op te geven een oneigenlijke
vraag, omdat die vraag impliceert dat insprekers
positief zouden staan ten opzichte van de plannen.
Inspreker is het echter beslist niet eens met huidige
plannen.

Zie beantwoording Kernpunt: K006

45-02

Inspreker ziet met grote zorgen de plannen tot
aanleg van een spoorboog bij Bathmen tegemoet
en stelt dat Bathmen, bij een keuze voor één van de
varianten via Deventer, onder andere slecht
bereikbaar zal worden bij calamiteiten/rampen.
Inspreker maakt zich zorgen over mogelijke
ongevallen die kunnen plaatsvinden wanneer
treinen met gevaarlijke stoffen elkaar moeten
passeren via een enkele parkeerrails.

Wij hebben kennis genomen van uw standpunt.

45-03

45-04

Inspreker maakt zich zorgen over de (al dan niet
gevaarlijke) stoffen die langs Bathmen zullen
worden vervoerd via het spoor.

45-05

Inspreker wil weten welke stoffen Bathmen reeds

e

Inspreker doelt waarschijnlijk op de extra passeersporen
die gemaakt moeten worden op de thans grotendeels
enkelsporige Twentekanaallijn. Bij die variant worden de
dubbelsporige gedeelten zo lang ontworpen, dat de
treinen elkaar rijdend kunnen passeren, net zoals op
dubbelsporige trajecten altijd gebeurt.
Zie beantwoording Kernpunt: K023

Die informatie is om veiligheidsredenen niet openbaar.
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passeren via de A1.

45-06

Inspreker vraagt zich af of de hulpdiensten
voldoende uitgerust en opgeleid zijn om een
eventuele ramp te bestrijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K137

45-07

Inspreker maakt zich zorgen over de hoeveelheid
fijnstof bij Bathmen, die op dit moment reeds
rijkelijk aanwezig is vanwege de A1.

De concentraties luchtverontreinigende stoffen liggen in
Bathmen in 2030 zeer ruim onder de wettelijke
grenswaarden op het gebied van luchtkwaliteit, doordat
de luchtkwaliteit in de toekomst algemeen genomen zal
blijven verbeteren. Daarnaast is de toename in
concentraties door het spoorverkeer klein in vergelijking
tot de heersende concentraties. Bovendien wordt de
bijdrage aan de concentratie van het spoor snel kleiner
met de toenemende afstand tot het spoor. Daardoor zal
het effect op de hoeveelheid fijn stof klein zijn.

45-08

Inspreker maakt zich zorgen over de toename van
geluidsoverlast bij Bathmen, mede doordat deze nu
al op de grens van het toelaatbare balanceert.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

45-09

Inspreker maakt zich zorgen dat Bathmen
onleefbaar zal worden door de combinatie van een
spoorboog bij Bathmen en het verbreden van de A1
naar 6 banen.

Zie beantwoording Kernpunt: K114

45-10

Inspreker maakt zich zorgen over de vraag wat er
overblijft van de leefbaarheid van het dorp
Bathmen.

Zie beantwoording Kernpunt: K506

45-11

Inspreker maakt zich zorgen over de vraag wat er
overblijft van het landschap van het dorp Bathmen.

We delen deze zorg. Bij keuze voor een van deze
e
varianten is de uitwerking in het MER 2 fase van de
spoorontwerpen en een zorgvuldige inpassing in
samenspraak met gemeente en bewoners van groot
belang.

45-12

Inspreker stelt dat het MER de zorgen heeft
vergroot in plaats van weggenomen.

Het MER dient om de milieugevolgen van de
verschillende varianten inzichtelijk te maken, niet om
'zorgen weg te nemen'. Wij begrijpen uw reactie. Het
e
MER 1 fase zal betrokken worden bij de besluitvorming
over de Voorkeursvariant, waardoor de milieugevolgen
worden meegewogen in de beslissing. Teneinde
onzekerheid te beperken streeft de staatssecretaris
ernaar zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen over
de Voorkeursvariant.

45-13

Inspreker vindt dat een volksvertegenwoordiger de
burgers niet in de steek kan laten nadat hij/zij
verkozen is.

Van deze mening wordt kennisgenomen.

46-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

47-01

Inspreker stelt dat de verwachting dat
goederenvervoerders meer gebruik gaan maken
van de Betuweroute en de verbeterde route tussen
Elst en Oldenzaal-grens irreëel is. Vervoerders zijn

Zie beantwoording Kernpunt: K640
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namelijk vrij om een route te kiezen en worden
daarnaast ook beloond wanneer zij meer kilometers
door Nederland rijden.

47-02

Inspreker stelt dat er meer spoor vrij komt door het
invoeren van ERTMS. In combinatie met minder
aanbod van goederen (de prognose is met 20% naar
beneden bijgesteld), zou dit er toe kunnen leiden
dat een extra spoorboog bij Bathmen niet nodig is.
De situatie zou na invoering van ERTMS opnieuw
bezien moeten worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K005

48-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

49-01

Inspreker maakt zich zorgen over eventuele zware
ongelukken met goederentreinen. Daarbij denkt de
inspreker aan mogelijke gevaren van de aan te
leggen wachtsporen waar treinen op elkaar moeten
wachten, in combinatie met eventuele
wisselstoringen.

De spoorverdubbelingen op de Twentekanaallijn zullen
zo lang zijn, dat de treinen elkaar rijdend kunnen
passeren; het zijn dus geen wachtsporen. Ingeval van
een wisselstoring gaan de seinen op rood, en worden de
treinen tot stilstand gebracht vóór het wissel. Deze
seinen worden voorzien van een zogenaamde ATB-Vvinstallatie, zodat de trein ook tot stilstand wordt
gebracht bij een snelheid lager dan 40 km/uur.

49-02

Inspreker stelt dat goederenvervoer per spoor vele
malen vervuilender is dan via de weg. Argumentatie
daarbij is dat trucks gebruik maken van schone
euro-6 motoren en motorrijtuigenbelasting en
accijns betalen, terwijl bij de trein sprake is van
overladen en het stilstaan van auto's met draaiende
motoren bij spoorwegovergangen.

De emissiefactoren voor treinen zijn beduidend hoger
dan voor vrachtauto's, maar desondanks is vervoer per
trein veel schoner, doordat er voor vervoer van
goederen over weg veel meer trucks nodig zijn. De
luchtkwaliteit als gevolg van het wegverkeer is
overgenomen uit de Monitoringstool van het NSL. Indien
er hier volgens de gegevens in de monitoringstool sprake
is van congestie (bijvoorbeeld bij overwegen) is dit
verwerkt in de concentraties. Daarnaast is uitstoot van
wachtende auto's bij overwegen zeer lokaal en van
relatief korte duur in vergelijking met de uitstoot van
trucks over een heel vervoerstraject.

49-03

Inspreker vindt dat geluid te weinig wordt
meegenomen.

Van deze mening van de inspreker wordt kennis
genomen. Het aspect geluid is vanuit een duidelijk
e
beoordelingskader in deze MER 1 fase meegenomen.
De MER dient behalve het aspect geluid ook andere
thema’s te onderzoeken. Binnen deze thema’s komen de
onderwerpen aan bod die zijn benoemd in de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau.

49-04

Inspreker vindt dat trillingen te weinig worden
meegenomen.

Het trillingsonderzoek is uitgevoerd conform de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de Aanvulling op
e
het MER 1 fase, die eind 2013 wordt gepubliceerd,
wordt een eerste indicatie gegeven van mogelijke
maatregelen tegen trillinghinder.

49-05

Inspreker vindt dat fijnstof te weinig wordt
meegenomen.

De uitstoot en concentratie van fijn stof (zowel PM10 als
PM2,5) als gevolg van het spoorverkeer is berekend
langs de trajecten van alle varianten. Hierbij is ook
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rekening gehouden met cumulatie van
concentratiebijdragen langs doorgaande wegen.

49-06

Inspreker stelt voor om, in samenwerking met
Duitsland, een nieuwe spoorlijn aan te leggen in
onbevolkt gebied aan de Duitse zijde van de grens
en op die manier inwoners van Oost-Nederland in
rust en vrede te laten leven.

Zie beantwoording Kernpunt: K140

50-01

Inspreker stelt dat bij de variant “Twentekanaallijn”
het woongenot buitenproportioneel zal worden
aangetast door het elektrificeren en (gedeeltelijk)
verdubbelen van het spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

50-02

Inspreker weerspreekt de bewering dat nergens
materiële schade door trillingen wordt verwacht
door te stellen dat de zgn. 'Volvo-trein' reeds
scheuren in woningen heeft veroorzaakt, ook al
wordt een causaal verband door ProRail ontkend.

Trillingsschade wordt geanalyseerd met behulp van
metingen conform de SBR A-richtlijn en een daartoe
geldend protocol voor trillingsschade van ProRail.
Wanneer er geen overschrijdingen zijn van de
streefwaarden uit deze richtlijn, geeft de richtlijn aan dat
de kans op schade kleiner is dan 1 procent. Bij een groot
aantal metingen in Nederland, waarbij beoordeeld is op
de SBR A-richtlijn, geeft deze richtlijn aan dat er geen
schade zal optreden ten gevolge van treinverkeer. Als u
van mening bent dat schade aan uw woning het gevolg is
van treinverkeer dan kunt u zich wenden tot ProRail, dat
samen met u beziet of deze schade het gevolg kan zijn
van treinverkeer. Zoals hierboven aangegeven is de kans
daarop erg klein.

50-03

Inspreker stelt dat trillingen in de slaapvertrekken
wel degelijk aanleiding voor slaapverstoring
vormden (ten tijde van de Volvo-trein) omdat
woningen onder het maaivlak zijn gebouwd.

Trillingen kunnen inderdaad leiden tot slaapverstoring
bij hogere trillingssterktes. Met name in woningen op
korte afstand van het spoor kunnen de passages van
goederentreinen tot slaapverstoring leiden. Wanneer de
trillingen ontoelaatbaar toenemen ten gevolge van het
e
project, worden bij de 2 fase van het MER maatregelen
in detail nader onderzocht. Een eerste indicatie van de
te nemen maatregelen tegen trillingen is overigens
e
opgenomen in de aanvulling op het MER 1 fase.

50-04

Inspreker is verbaasd over het feit dat
ingenieursbureau Movares is ingehuurd om als één
van de onafhankelijke en wetenschappelijke
instanties het MER-onderzoek te verrichten.
Movares zit diep in de spoorwegaangelegenheden,
draait grote spoorprojecten en is partner in de
Rotterdamse havenontwikkeling. Inspreker vindt
dat hier de lucht aanzit van 'de slager die zijn eigen
vlees mag keuren'. Datzelfde verwijt viel eerder ook
al terecht ten deel aan ProRail.
Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Kernpunt: K127

52-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

53-01

Inspreker heeft voorkeur voor “Kopmaken te

Uw voorkeur voor de Twentelijn varianten is

51-01

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
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Deventer” of een van de varianten via Bathmen.
Inspreker is tegen de Twentekanaallijn vanwege te
grote negatieve impact op leefbaarheid en aanzicht
in en van Delden.
Inspreker woont in een huis op circa 40 meter van
het spoor dat valt onder monumentenzorg. Volgens
deskundigen zal er zeer ernstige schade worden
toegebracht aan het huis bij intensief
goederenvervoer. Op dit moment staat het huis al
te schudden wanneer soms (illegaal?)
goederenvervoer plaatsvindt.

geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

54-02

Inspreker is voor de scheepvaart en vraagt zich af of
deze optie nu wederom (net zoals voorafgaand aan
de Betuwelijn) is onderbelicht. Investeringen tijdens
de afgelopen vijf jaar hebben voor overcapaciteit
op het Twentekanaal gezorgd.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

55-01

Inspreker heeft voorkeur voor de Betuwelijn en is
tegen de Twentekanaallijn. Als de treinen toch door
Oost-Nederland rijden, dan heeft inspreker
voorkeur voor varianten over de Twentelijn.
Inspreker gaat voor goederenvervoer over water.

Wij hebben kennis genomen van uw reactie en uw
voorkeur genoteerd.

Inspreker gaat voor spoorlijnen buiten
steden/dorpen om, onder andere vanwege risico's
met gevaarlijke stoffen, schadelijke gevolgen voor
gezondheid, effecten van geluidsschermen
etcetera. Wonen is bijna niet meer mogelijk.
Inspreker ziet de actualisatie van alternatief E van
de NOV als alternatief voor de plannen. Deze
oplossing is goedkoper en veel duurzamer,
doorsnijdt geen steden of dorpen en omwonenden
hebben hierbij eenzelfde rechtspositie ten aanzien
van geluid, trillingen en veiligheid als bij de
Betuweroute. Door vooralsnog één spoor aan te
leggen kan initiële investering lager zijn. Samen met
het derde spoor naar Oberhausen is de capaciteit
van de Betuweroute naar Duitsland groot genoeg.
Inspreker stelt dat door:
a) overlast door geluid en trillingen;
b) beperking van gezichtsveld door
geluidsschermen;
c) vervoer van gevaarlijke stoffen en;
d) het feit dat het spoor op 2 meter hoogte ligt,
mensen die het kunnen betalen met veel verlies
wegtrekken.
Inspreker stelt dat er veel meer overlast zal zijn,
ondanks de 4 meter hoge geluidsschermen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

Inspreker constateert dat de (4 meter hoge)
geluidsschermen niet helemaal worden
doorgetrokken tot Hengelo.

Bij het globale onderzoek voor dit MER 1 fase is dit

Inspreker geeft de voorkeur aan een nieuwe

Zie beantwoording Kernpunt: K008

54-01

56-01
56-02

57-01

57-02

57-03
57-04

58-01

In trillingsrichtlijnen wordt de huidige situatie niet
beoordeeld. Goederenvervoer over de IJssellijn en de
Twentekanaallijn is niet illegaal, maar vindt slechts
incidenteel plaats (enkele keren per week). Het project
leidt niet tot een toename van het aantal gebouwen
waar trillingsschade op zal treden. Mocht er in de
toekomst sprake zijn van schade aan de bebouwing, dan
hanteert ProRail een afzonderlijke procedure.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

Zie beantwoording Kernpunt: K008

Zie beantwoording Kernpunt: K200

Zie beantwoording Kernpunt: K200
e

e

juist. In de 2 fase zal het onderzoek meer in detail
worden uitgevoerd.
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spoorverbinding parallel aan de A1.

59-01

Inspreker heeft voorkeur voor een variant over de
Twentelijn en geeft hiervoor een onderbouwing op
hoofdlijnen.

Wij hebben kennis genomen van uw reactie en uw
voorkeur genoteerd.

60-01

Inspreker acht het noodzakelijk om rekening te
houden met de ruimtelijke en ecologische
gevolgen van het doorsnijden van de EHS bij
Rijssen, ook gezien het feit dat er momenteel een
ecoduct wordt gebouwd over de N350 en de
spoorbaan eveneens een barrière voor de fauna
vormt.

Mitigerende maatregelen, op plaatsen waar geen
spooruitbreiding plaatsvindt (in verband met de
toename van het aantal treinen waardoor de barrière
e
wordt vergroot), worden in de 2 fase MER als
aandachtspunt meegenomen.

60-02

Inspreker acht het gewenst dat het geluid wordt
aangepakt in het gebied waar de doorsnijding van
de EHS bij Rijssen plaats vindt.

In het effectraport ecologie is in paragraaf 5.7.2 en in
hoofdstuk 7 aangegeven dat EHS compensatie nader
moet worden uitgewerkt, ook met betrekking tot
mogelijk mitigeren en compenderen van
geluidsbelasting op EHS

60-03

Inspreker acht het noodzakelijk dat voor het
Twentelijn-tracé in de woonkernen, maar ook op de
bedrijventerreinen, passende geluidsmaatregelen
worden genomen.

60-04

Inspreker heeft door de tekst in 2.2 onder 3 het
idee dat het besluit voor een variant al is gevallen.

Bij de afweging van maatregelen wordt bezien of de
geluidgrenswaarden bij geluidgevoelige bestemmingen
(onder andere woningen) worden overschreden. Bij
afwezigheid van geluidgevoelige bestemmingen is er
geen noodzaak geluidmaatregelen te treffen. Nadat een
variant is gekozen zal in een detailonderzoek exact de
ligging van alle geluidgevoelige bestemmingen worden
bepaald. Indien er op een bedrijventerrein woningen
aanwezig zijn worden deze in het vervolgonderzoek
betrokken. Als er doelmatige maatregelen mogelijk en
nodig zijn om de geluidbelasting te verlagen worden
deze getroffen. Indien dit niet zo is maar de
geluidbelasting van de gevel van een geluidgevoelige
bebouwing te hoog is, zal (ook op een bedrijventerrein)
worden onderzocht of gevelmaatregelen nodig zijn.
Er is nog geen besluit over een variant genomen. In de
e
inleiding van dit MER 1 fase wordt uitgelegd waarom er
nu gekozen is voor het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer en er gekozen kan worden uit vier
varianten. In de door inspreker genoemde tekst wordt
alleen uitgelegd waarom de uitbreiding van de Noordtak
niet meer actueel was (studie NOV uit 1998).

60-05

Inspreker is van mening dat een nieuwe route langs
de A1 de beste mogelijkheid is om de nadelige
invloed van deze ontwikkeling te beperken.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

60-06

Inspreker vraagt zich af of er, in het kader van de
externe veiligheid, bij de risicoafstand van 76
meter vanaf de spoorlijn rekening is gehouden met
de giftige stoffen (mogelijke chloortransporten).

In de veiligheidberekeningen is rekening gehouden met
alle gevaarlijke stoffen die vervoerd mogen worden,
waaronder ook giftige stoffen. Chloortransporten vinden
door Nederland nog maar incidenteel plaats (circa eens
per 2 jaar enkele treinen), en dat geschiedt dan onder
een speciaal veiligheidsregime.

60-07

Inspreker stelt vraagtekens bij de prognoses, het
belang van en de waarde voor de economie van

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2010
voor het gehele programma PHS een overzicht opgesteld
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Nederland van het transport over de weg of via het
spoor en merkt op dat de economische belangen
hier hoger worden gewaardeerd dan de andere
belangen.

van de kosten en de opbrengsten. Een zogenaamde
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA).
Mede op grond van de MKBA heeft het Kabinet besloten
dat de kosten opwegen tegen de baten. De
geobjectiveerde informatie uit het MER zal worden
afgewogen tegen allerlei andere belangen, waaronder
economische. Deze belangen wegen mee in de beslissing
die de staatssecretaris het komende najaar zal nemen.
Voordat die beslissing gemaakt wordt wil de
staatsecretaris eerst de reacties vernemen van burgers
en bestuurders uit Oost-Nederland op het MER en hun
advies voor de beslissing.

60-08

Inspreker stelt dat ze in Twente niet willen
opdraaien voor gevolgen van de ambities van
Rotterdam.

De keuze om een deel van het goederenvervoer af te
wikkelen via Oost-Nederland is door het Kabinet
gemaakt om ruimte te bieden voor de verwachte groei
van het goederenvervoer en de reizigersambitie in de
brede Randstad. Een goede ontsluiting van de
Rotterdamse haven is een nationaal economisch belang,
waarvan indirect ook Twente profiteert.

61-01

Inspreker is tegen de variant over de
Twentekanaallijn en geeft hiervoor een
onderbouwing op hoofdlijnen.

De voorkeur voor de variant “Twentekanaallijn” en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

62-01

Inspreker stelt dat uit onderzoek in 1998 gebleken
is dat de Twentelijn door geluidsovertreding
volstrekt ongeschikt is en niet normen kan worden
voldaan.

Zie beantwoording Kernpunt: K164

62-02

Inspreker stelt dat de trillingen die gepaard gaan bij
de doorkomst van zware goederentreinen nu al
schade veroorzaken. Meer treinen is
onaanvaardbaar en zal in de toekomst nog meer
schade veroorzaken.

Zie beantwoording Kernpunt: K093

62-03

Inspreker heeft nu al veel last van de
overwegbellen, op 40 meter afstand van de woning,
vooral 's nachts. Hoe is dit op te lossen als het
aantal treinen toeneemt?

Zie beantwoording Kernpunt: K075

62-04

Inspreker stelt dat de dichtligtijd van de overweg in
Borne nu al veel vertragingen geeft.

Zie beantwoording Kernpunt: K028

62-05

Inspreker stelt dat het spoor nu al vaak storingen
heeft, met meer treinen wordt de ellende alleen
maar groter.

Zie beantwoording Kernpunt: K141

62-06

Inspreker geeft aan dat als een trein zou ontploffen,
half Borne is verdwenen. Het is daarom vreemd dat
als het risico te groot is het risicoplafond kan
worden aangepast.

De kans op een dergelijke ontploffing is zó klein, dat het
risico toch beneden de wettelijke norm blijft. Er is dus
geen reden om zelfs maar te overwegen het
risicoplafond aan te passen.

62-07

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en -

Zie beantwoording Kernpunt: K086
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voorzieningen noodzakelijk zijn wanneer een trein
met gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt. Inspreker vraagt
waarom er voor vervoer over bestaand spoor door
Oost Nederland niet dezelfde richtlijnen aangaande
geluid, veiligheid, gezondheid, trillingen, milieu
etcetera gelden als voor de Betuweroute.

62-08

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

62-09

Inspreker vraagt hoe groot de kans is dat in de
toekomst toch twee goederenpaden nodig zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K065

62-10

Inspreker vraagt hoeveel van de extra
goederentreinen 's nachts gaan rijden, in verband
met de gevolgen voor de nachtrust.

Het project voorziet in 1 extra goederenpad per uur per
richting, maar niet elk uur zal dit goederenpad benut
worden. Het gaat uiteindelijk om maximaal 2 extra
goederentreinen per uur. Het aantal treinen gedurende
de nachtperiode zal niet lager zijn dan gedurende de
dagperiode.

62-11

Nadelige effecten van langere wachttijden bij
spoorovergangen en in het bijzonder langere
aanrijtijden van hulpdiensten zijn in het MER
onvoldoende belicht.

Zie beantwoording Kernpunt: K028

62-12

Inspreker vraagt of de Twentelijn voldoet aan een
hart op hart afstand van 4.5m, en zo niet, wat dit
gaat betekenen.

Er zijn geen aanpassingen aan de spoorafstanden op het
bestaande spoor voorzien. Ook bij een spoorafstand
kleiner dan 4,50 meter is het mogelijk om
goederentreinen te laten rijden.

63-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

64-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

65-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

66-01

Inspreker heeft grote moeite met dat de
vraagstelling naar de voorkeur voor een variant
omdat hierdoor de dreiging ontstaat dat de
bewoners van Oost-Nederland tegen elkaar
uitgespeeld worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K006

66-02

Inspreker acht de impact van de Twentekanaallijn
voor Goor maar vooral voor Delden zo gigantisch
dat de inwoners van beide plaatsen onevenredig
geraakt zouden worden ten opzichte van alle
andere omwonenden van het spoor in Oost-

Wij hebben kennis genomen van uw reactie.
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Nederland. De keuze voor de Twentekanaallijn zou
een schending van het beginsel “Egalité devant les
charges publiques” opleveren.
Het bevreemdt de inspreker dat de visuele hinder
van geluidsschermen buiten beschouwing blijft.
Sterker nog, het plaatsen van geluidsschermen
wordt juist als oplossing gepresenteerd, terwijl de
schermen zelf enorme milieueffecten zullen
hebben.

Beantwoording

Zie beantwoording Kernpunt: K120

e

66-04

Inspreker vindt een marge tussen een scherm van
maximaal 2 meter hoog en een scherm van
maximaal 4 meter hoog veel te ruim. Hoe hoog
worden die schermen in Delden nu feitelijk?
Inspreker vindt dat het rapport op dit punt
zorgvuldig en volledig moet zijn.

In deze 1 globale fase van het MER is de ruwe indeling
in schermen van 2 respectievelijk 4 meter voldoende om
e
de varianten te kunnen vergelijken. In de 2 fase van het
MER zal nauwkeuriger bepaald worden welke maatregel
en hoe hoog noodzakelijk is.

66-05

Bij de verdubbeling vanaf de lijn
Spoorstraat/Bernhardstraat in de richting van
Hengelo zou een groot deel van Delden een
verdubbeling bespaard blijven (wel bovenleidingen
en geluidsschermen). Dat zou komen omdat de
regering ertoe heeft besloten de spoorlijnen in
Oost-Nederland slechts geschikt te maken voor één
extra goederentrein per uur per richting. Inspreker
wil er vooral op aandringen dat het onderzoek naar
de milieueffecten te allen tijden uitsluitsel geeft
over de milieueffecten van alle mogelijke varianten.
Er dient dus ook rekening gehouden te worden met
het terugdraaien van eerdere besluiten en het
wijzigingen van de besluiten van de regering.
Inspreker wenst vooral niet geconfronteerd te
worden met een niet onderzochte variant waarbij
het spoor tegenover het ouderlijk huis (Oude
Benteloseweg 7) verdubbeld wordt.
Inspreker is van mening dat goederenvervoer van
en naar Duitsland wel via routes over het water
kunnen.

Als gekozen wordt voor de Twentekanaallijn als variant,
e
zal het spoorontwerp in de 2 fase van het MER nader
uitgewerkt worden. Daarover zal dan ook overleg met de
aanwonenden plaatsvinden. U kunt uw opmerkingen en
wensen dan inbrengen.

67-02

Inspreker stelt dat in het MER-rapport weinig of
niets over de gevolgen van trillingen voor de
gezondheid van mensen die langs het spoor
wonen.

Zie beantwoording Kernpunt: K133

67-03

Inspreker is van mening dat niet de
belastingbetaler, maar de ondernemers die profijt
hebben van de extra goederensporen voor de
aanleg moeten betalen.

Spoorvervoerders betalen aan de beheerder van het
spoor (ProRail in Nederland, DB Netz in Duitsland) een
gebruiksheffing (tol) waarvan de hoogte afhankelijk is
van de lengte en de zwaarte van de trein en de lengte
van de rit. Vanzelfsprekend kiezen spoorvervoerders, net
zoals wegvervoerders en binnenvaartschippers, dus bij
voorkeur voor de kortste route, omdat de
vervoerskosten dan het laagst zijn. De vervoerskosten
worden in Nederland niet door de overheid
gesubsidieerd, niet voor het spoor, niet voor het
wegvervoer en niet voor binnenvaart vervoer. In
Duitsland gebeurt dat evenmin.

67-01

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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68-01

Inspreker is tegen de variant over de
Twentekanaallijn.

De uitspraak tegen de variant “Twentekanaallijn” is
geregistreerd.

69-01

Inspreker stelt dat er onverkoopbaarheid van
woningen optreedt, indien er gekozen wordt voor
de Twentekanaallijn, doordat de leefbaarheid en
uitzicht in dat geval tot nul wordt gereduceerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

70-01

Inspreker stelt dat de Noordtak de regio in direct
economisch opzicht niets zal brengen, omdat de
treinen vanuit Rotterdam rechtstreeks naar
Duitsland rijden en dit dus geen werkgelegenheid
oplevert. Inspreker stelt dat de Noordtak de regio in
indirect economisch opzicht niets oplevert, omdat
de meeste investeringen worden gedaan in de
Randstad. In en op de regio Twente wordt vooral
bezuinigd door de overheid in plaats van
geïnvesteerd.

Inderdaad gaat het bij de Goederenroute OostNederland om doorgaande treinen waar de regio geen
direct economisch voordeel van heeft. Indirect
economisch voordeel is er wel, want het
goederenvervoer zorgt ervoor dat de Nederlandse
economie kan draaien en groeien, en daarvan heeft ook
Oost-Nederland voordeel.

70-02

Inspreker vindt de landschapsvervuiling (aangezicht
spoor met hoge wallen) en geluidsoverlast van
treinen geen optie vanuit Twents belang, mede
omdat het de regio economisch niets brengt.

Zie beantwoording Kernpunt: K134

70-03

Inspreker noemt vervoer via het Twentekanaal in
combinatie met uitbreiding van de A1 als
alternatieve oplossing. Dit levert werkgelegenheid
op voor de overslag in Hengelo en lost
fileproblemen op. Het Twentekanaal is al
ingericht voor meer boten en bovendien zijn boten
stiller. Uitbreiding van de A1 is toch al noodzakelijk
omdat het vrachtverkeer op de A1 met 70% zal
toenemen door groei in Oost-Europa. Als daarnaast
ook nog de A35 en de A18 richting Arnhem worden
verlengd/gerealiseerd, kan de A1 gedeeltelijk
worden ontlast en wordt noodgedwongen omrijden
voorkomen. Bovendien is voor de projecten meer
voorstand dan weerstand, in tegenstelling tot de
Noordtak waar 100% van de bevolking tegen is.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

71-01

Inspreker heeft een voorkeur voor de Betuwelijn
ten aanzien van vervoer richting Duitsland.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

71-02

Inspreker geeft aan de tot nu toe bekende
maatregelen (platen in de grond) niet het gewenste
effect hebben en dat sanering een goedkopere
optie zou zijn (zie Rapport Cauberg-Huygen). Zijn
deze forse ingrepen doorberekend ?

Het effect van maatregelen tegen trillingshinder is
afhankelijk van een groot aantal parameters, zoals de
conditie van het gebouw, de opbouw van de bodem, het
type treinen en andere parameters. Er is nog niet veel
ervaring met trillingsmaatregelen, maar op een aantal
locaties in Nederland hebben de gerealiseerde
trillingsmaatregelen de beoogde effectiviteit.
Maatregelen tegen trillingshinder zijn dus, mits
gedetailleerd ontworpen en toegespitst op de lokale
bodemopbouw en omstandigheden, wel degelijk
effectief. Sanering (amoveren) is doorgaans aanzienlijk
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duurder. Een eerste indicatie van de te nemen
maatregelen is opgenomen in de aanvulling op het MER
1e fase.

71-03

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

72-01

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

73-01

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

74-01

Inspreker zou er vrede mee hebben wanneer er per
dag vijf of zes goederentreinen bij zouden komen
die met aangepaste snelheid plaatsen zouden
passeren. De geplande hoeveelheid treinen vindt
inspreker echter buiten alle proporties.

Van uw mening is kennis genomen. Het verwachte
aantal goederentreinen is bepaald door middel van
degelijk toekomstonderzoek van de economische
ontwikkeling van Nederland.

74-02

Inspreker constateert dat het elektrificeren van de
Twentekanaallijn zeer veel kosten met zich mee
brengt.

Uw uitspraak tegen de variant “Twentekanaallijn” is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennisgenomen.

74-03

Inspreker vraagt waarom al die extra goederen niet
over het water gaan.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

74-04

Inspreker raadt aan om een nieuwe lijn te maken
(niet door dorpen/steden) wanneer alles over het
spoor moet.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

74-05

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

75-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

76-01

Inspreker is tegen de variant “Twentekanaallijn”.

De uitspraak tegen de variant “Twentekanaallijn” is
geregistreerd.

77-01

Inspreker is tegen de variant “Twentekanaallijn”.

De uitspraak tegen de variant “Twentekanaallijn” is
geregistreerd.

78-01

Inspreker stelt dat een dubbele, elektrische
spoorbaan met vier meter hoge geluidsschermen
Delden volledig kapot maakt.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

78-02

Inspreker stelt dat de wachttijden bij de
spoorwegovergang Europalaan in Delden in het
MER te laag zijn aangegeven.

Hoewel er redenen zouden kunnen zijn dat er in
bepaalde mate afwijkingen kunnen bestaan tussen
modelmatige uitkomsten en metingen van de
dichtligtijden in de praktijk, geven de uitkomsten van de
berekeningen in nagenoeg alle gevallen een goed beeld
van de daadwerkelijke optredende verkeerssituatie. Dit
is inmiddels op vele overweglocaties door heel
Nederland bevestigd. Wij beschikken niet over
informatie die aanleiding geeft om aan de
uitkomsten/het naar voren komende beeld voor de
betreffende overweg te twijfelen.

79-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

80-01

Inspreker is van mening dat de schade die

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2010
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toegebracht wordt aan de natuur en de woningen
alsmede de geluidsoverlast niet in verhouding staat
met de opbrengsten.

voor het gehele programma PHS een overzicht opgesteld
van de kosten en de opbrengsten. Een zogenaamde
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA).
Mede op grond van de MKBA heeft het Kabinet besloten
dat de kosten opwegen tegen de baten.

Inspreker is van mening dat de berekeningen in
MER1 zijn gebaseerd op aannames en niet op de
werkelijkheid. En aangezien een aantal aannames
(onder andere wachttijden en geluid) niet kloppen,
zijn de uitkomsten van Movares ook onjuist en kan
onmogelijk op basis van deze conclusies een besluit
worden genomen.
Inspreker is voorstander van vervoer per schip,
omdat dit in het landschap past en binnen de
milieuprognoses blijft. Tevens betekent de
realisatie van innovatieve overslag- en
overpakvormen een economische impuls.

Zie beantwoording Kernpunt: K146

Inspreker heeft voorkeur voor de variant “Ten
oosten van Bathmen” en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen.
Inspreker is tegen alle varianten.

De voorkeur voor de variant “Ten oosten van Bathmen”
is geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis
genomen.
De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

Inspreker geeft aan de capaciteit van de Betuwelijn
volledig te gebruiken. Nadat volledige benutting is
bereikt, dienen scheeps- en andere ladingen uit de
omgeving Rotterdam voor Duitsland te worden
doorverwezen naar andere havens, vooral in
Noord-Duitsland.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

85-01

Inspreker waarschuwt voor de kosten van
scheurvorming en planschade als gevolg van
trillingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

85-02

Inspreker geeft aan dat de lawaaioverlast
onacceptabel is als gevolg van de hoge ligging en de
nabijheid van het spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

86-01

Inspreker is tegen variant “Twentekanaallijn”,
omdat deze variant veel schade veroorzaakt aan
stukken bos, het dierenrijk enorm gestoord wordt
en de opkomende recreatie teniet zal doen.
Inspreker heeft voorkeur voor de Twentekanaallijn
omdat het goederenvervoer het personenvervoer
in de weg zit terwijl de Provincie Overijssel het
personenvervoer wil laten toenemen tussen
Deventer en Enschede.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

Inspreker kiest voor Twentekanaallijn omdat de
steden Hengelo, Borne en Almelo willen uit breiden
rond de spoorlijn Wierden-Hengelo. Het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is dus ook
hard nodig op de spoorlijn Wierden-Hengelo.
Inspreker vindt de Twentekanaallijn de veiligste
optie, omdat dat de kortste route is met de minste
omwonenden.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

80-02

81-01

82-01
83-01
84-01

87-01

87-02

87-03

Zie beantwoording Kernpunt: K118

Het goederenverkeer wordt dusdanig ingepast in de
dienstregeling dat het reizigersverkeer er geen hinder
van gaat ondervinden.

Van deze mening wordt kennis genomen.
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87-04

Inspreker stelt dat men de Twentekanaallijn ook zo
modern mogelijk kan in richten met dezelfde
bovenleiding als in Duitsland (goedkoper) en de
beste beveiliging.

In theorie is dit een goede suggestie van de inspreker.
Echter, het idee is praktisch zeer moeilijk uitvoerbaar.
Alle treinen die gebruik gaan maken van de
Twentekanaallijn rijden ook op de emplacementen van
Zutphen en Hengelo. Dat zijn naast de goederentreinen
ook de reizigerstreinen Zutphen – Hengelo – Oldenzaal.
Ook deze reizigerstreinen zouden moeten beschikken
over meerdere systemen om zowel op de
emplacementen in Zutphen en Hengelo (bestaande
systemen qua bovenleiding en beveiliging) als op de
verbouwde Twentekanaallijn (nieuwe systemen conform
voorstel inspreker) te kunnen rijden. Dat verhoogt de
materieelkosten. Daarnaast moet al het rijdend
personeel om kunnen gaan met extra systemen. Tevens
zal ProRail extra systemen moeten beheren en laten
onderhouden, hetgeen niet efficiënt is, omdat het een
klein deel van het spoorwegnetwerk betreft. Ook kent
het Duitse bovenleidingsysteem een bijzondere
frequentie (van 16 2/3 Herz), waarvoor de Deutsche
Bahn eigen energiecentrales nodig heeft.

87-05

Opwaardering van de Twentekanaallijn kan ook
voor personenvervoer gebruikt worden en brengt
de regio's Twente en Arnhem-Nijmegen dichter bij
elkaar.

Opwaardering van de Twentekanaallijn voor
e
personenvervoer is in het kader van het MER 1 fase
onderzocht. In het Bijlagen-rapport 'Ontwerpen' is in
paragraaf 7.10 en in bijlage V de conclusie beschreven
van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een
Intercityverbinding Arnhem - Twente. Met het project
PHS GON ontstaat in theorie de mogelijkheid voor een
Intercitydienst Arnhem - Hengelo met een tijdwinst van
circa 10 minuten ten opzichte van de huidige
verbindingen met overstap. Een dergelijke
Intercityverbinding vergt echter aanzienlijke extra
investeringen op het traject Arnhem-Zutphen-Hengelo,
onder andere volledig dubbelspoor op de
Twentekanaallijn, andere spooraanpassingen te
Zutphen, en mogelijk elders. In het MER is de invoering
van een dergelijke verbinding verder buiten
beschouwing gelaten.

87-06

De trein verbinding Berlijn-Amsterdam gaat in de
toekomst rijden met ICE treinstellen waarom niet
via de hoge snelheid lijn Twentekanaallijn?

87-07

Inspreker stelt dat het MER ervan uitgaat dat er bij
Goor en Delden 2 treinen per uur rijden. Wanneer
er ook een goederentrein gaat rijden, dan moeten
er 4 meter hoge geluidsschermen komen. Het is
echter zo dat er 4 treinen tussen Goor en Oldenzaal
gaan rijden. Als er dan een goederentrein bij komt,
hoeven de schermen maar 2 meter hoog te zijn. Dit
heeft te maken met het gewenningseffect.

Aanpassen van de Twentekanaallijn voor
hogesnelheidsvervoer zou zeer kostbaar worden (onder
andere nodig om geheel dubbelsporig te maken). Dat
wordt niet overwogen.
De bepaling van welke geluidschermen er gaan komen
staat los van een gewenningseffect. De geluidschermen
e
worden in het MER 2 fase in detail bepaald na een
afweging. Hierbij zal naast een afweging van de
financiële doelmatigheid met het
doelmatigheidscriterium ook een afweging plaatsvinden,
waarbij rekening wordt gehouden met andere
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ontheffingsgronden van landschappelijke,
stedenbouwkundige en verkeerskundige aard en de
invloed op de natuur. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen. Dan zal exact blijken
waar de geluidschermen komen en hoe hoog de
geluidschermen zullen zijn in Goor en Delden.
e

87-08

Op het baanvak Wierden-Hengelo wil de provincie
meer treinen laten rijden en de stations liggen dicht
bij elkaar. Meer goederenvervoer op dit traject
zorgt mogelijk voor vertragingen en maakt
uitbreiding van personenvervoer wellicht
onmogelijk.

Het reizigersvervoer is volledig in het MER 1 fase
meegenomen, zoals ook in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau is aangegeven (hoofdstuk 3). Daarbij wordt
rekening gehouden met de verwachte groei in het
reizigersvervoer. Er zijn geen nadelige gevolgen bekend
voor het reizigersvervoer.

88-01

Inspreker is tegen variant “Twentekanaallijn”,
omdat gevaarlijke stoffen door dichtbewoonde
plekken worden vervoerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

88-02

Inspreker is tegen variant “Twentekanaallijn”,
omdat de geluidshinder onaanvaardbaar is.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

88-03

Inspreker is tegen variant “Twentekanaallijn”,
omdat de geluidsschermen claustrofobische
gevoelens zullen opwekken.
Inspreker is tegen variant “Twentekanaallijn”,
omdat de kostprijs de spuigaten uitloopt.

Zie beantwoording Kernpunt: K010

89-01

Inspreker stelt dat de spoorlijn
woongemeenschappen en natuurgebieden
doorsnijdt; opvoering van de intensiteit van het
gebruik heeft ernstige nadelige invloed op de
leefbaarheid van onze woonomgeving.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

90-01

Inspreker geeft de voorkeur aan de variant “Ten
oosten van Bathmen”, omdat dit de minste schade
aan de omgeving aanricht en er minder nieuw
spoor aangelegd hoeft te worden.
Inspreker heeft voorkeur voor de variant “Ten
oosten van Bathmen”.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

88-04

91-01

Zie beantwoording Kernpunt: K200

De voorkeur voor de variant “Ten oosten van Bathmen”
is geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis
genomen.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

92-01

Inspreker heeft de voorkeur voor geen
enkele variant omdat er genoeg alternatieven
over de weg en het water beschikbaar zijn.

92-02

Inspreker vreest voor waardedaling van het
melkveebedrijf en stelt de minister aansprakelijk
voor alle financiële nadelen als gevolg van de
goederenspoorbaan.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

93-01

Inspreker vraagt zich af waarom het vervoer niet
over water gaat of waarom de Betuwelijn niet
wordt doorgetrokken.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

93-02

Inspreker wil weten wie de schade als gevolg van
trillingen door zwaar goederenvervoer en
onverkoopbaarheid woning betaalt.
Inspreker stelt dat zware, gevaarlijke en lange

Zie beantwoording Kernpunt: K131

94-01

Zie beantwoording Kernpunt: K200
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goederentreinen dwars door steden, dorpen en
door fraaie toeristische landschappen laten rijden
onacceptabel en niet meer van deze tijd is.

94-02

Inspreker is van mening dat er een alternatief
gezocht moet worden zoals vervoer per schip of
een nieuwe spoorlijn langs de snelweg grensOberhausen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

95-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

96-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

97-01
98-01
99-01

Inspreker is tegen alle varianten.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

Inspreker is tegen alle varianten.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

De dorpsraad Zenderen geeft aan dat er al een
flinke aanslag op de natuur in Nederland is
gepleegd met de Betuweroute. Laat de
Betuweroute optimaal gebruikt worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

99-02

De dorpsraad Zenderen is van mening, dat de
plannen voor de toename van het goederenvervoer
over de bestaande spoorlijn Almelo-Hengelo te
grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid in het
dorp Zenderen en in de kern Borne.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

99-03

De dorpsraad Zenderen geeft aan dat met een
zuidwestenwind het treingeluid in de bebouwing
van het dorp Zenderen duidelijk merkbaar is.

Van de waarneming van de inspreker is kennisgenomen
en deze wordt niet in twijfel getrokken. In het huidige
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012
(RMG2012) wordt rekening gehouden met invloeden
van overheersende windrichtingen door de zogenaamde
meteocorrectieterm Cm. Uit vergelijkend onderzoek
blijkt dat de berekende geluidsbelastingen volgens het
RMG2012 overeenkomen met het in de praktijk
aanwezige geluid bij meewind (‘worst case’). Er zal dus
geen onderschatting plaatsvinden van de
geluidsbelasting op de woningen.

99-04

De dorpsraad Zenderen geeft aan dat de
oversteekbaarheid van de overgangen in Borne en
Zenderen een groot probleem wordt. In Borne is dit
al regelmatig het geval.

De gemeente Borne heeft in de kern van Borne een
viertal overwegen waar voor een groot deel zowel in de
huidige situatie, de referentiesituatie als de varianten
sprake is van (beperkte) overschrijdingen van de in het
MER aangenomen streefwaarde voor gemiddelde
wachttijd (op de overige overwegen komen geen
aandachtsituaties naar voren). Met de gemeente Borne
zijn reeds gesprekken gaande over de toekomstige
e
verkeerssituatie. Aanvullend zal in het MER 2 fase, na
een eventuele keuze voor een tracévariant via de
Twentelijn, meer gedetailleerd naar de verkeerssituatie
op de overwegen gekeken worden.

99-05

De dorpsraad Zenderen geeft aan dat de
overgangen al regelmatig zijn ontregeld waardoor

Deze situatie is bekend. ProRail en de gemeente Borne
werken samen aan verbetering.
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weggebruikers op eigen risico gevaarlijke dingen
doen.

99-06

De dorpsraad vraagt zich af wat de toekomst zal
brengen met meer en langere treinen terwijl er nu
al een probleem is met betrekking tot
oversteekbaarheid.

De gemeente Borne heeft in de kern van Borne een
viertal overwegen waar voor een groot deel zowel in de
huidige situatie, de referentiesituatie als de varianten
sprake is van (beperkte) overschrijdingen van de in het
MER aangenomen streefwaarde voor gemiddelde
wachttijd (op de overige overwegen komen geen
aandachtsituaties naar voren). Met de gemeente Borne
zijn reeds gesprekken gaande over de toekomstige
verkeerssituatie.

99-07

De dorpsraad Zenderen geeft aan dat
aanwonenden en inwoners nog meer overlast
zullen krijgen van extra geluid en trillingen, vooral
als het gaat om goederentreinen. Metingen in het
verleden hebben uitgewezen, dat vooral bij
piekgeluiden het aantal toegestane dB’s ver wordt
overschreden.

De Wet milieubeheer is het wettelijke kader waaraan
getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar van uit
dient te worden gegaan. Inspreker stelt dat toegestane
dB's worden overschreden bij piekgeluiden. Van deze
mening van de inspreker wordt kennis genomen. Met
het normenstelsel van de Wet milieubeheer worden
piekgeluiden van passerende treinen evenwel toch, zei
het indirect, mee beschouwd. Het geluidniveau van
passerende (goederen-) treinen fluctueert, waarbij de
hoogste niveaus (pieken) voorkomen tijdens een
passage en er daarna een periode aanbreekt met relatief
lage geluidniveaus. Voor de beoordeling van deze
fluctuerende geluidniveaus gaat de Wet milieubeheer uit
van gemiddelde waarden, de equivalente geluidniveaus,
die in de tijd evenveel energie bevatten als het in
werkelijkheid fluctuerende geluidniveau. Meer pieken
leiden tot hogere waarden van het equivalente
geluidniveau, evenals hogere pieken. Als zodanig houdt
het equivalente geluidniveau rekening met de
geluidniveaus tijdens de piek van de passage. De
gemeten piekgeluiden worden dus niet afzonderlijk aan
de wet getoetst, maar de equivalente niveaus.

99-08

De dorpsraad Zenderen maakt zich bijzonder
zorgen over de veiligheid bij calamiteiten met
chemische stoffen.

Volgens de berekeningen blijven de omgevingsrisico's als
gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen onder de
daarvoor geldende landelijke normen.

99-09

De dorpsraad Zenderen vreest door de plannen een
geweldige aanslag op het woongenot en de
leefbaarheid van de inwoners van Zenderen en
Borne als gevolg van de spoorlijn en de overgangen.

Zie beantwoording Kernpunt: K189

99-10

De dorpsraad Zenderen voorziet dat de plannen
voor de toename van het goederenvervoer over de
Twentekanaallijn langs Hengelo, Goor en Delden te
grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid in die
kernen. Geluidsschermen van 4 meter hoog roept
associaties op met de Berlijnse muur en ontneemt
het vrije uitzicht van aanwonenden.

Zie beantwoording Kernpunt: K132
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99-11

De dorpsraad Zenderen wijst op de extra
investeringen voor de aanleg van een extra
spoorlijn en aanleg van de bovenleiding.

De Twentekanaallijn is, mede om deze redenen, de
duurste van de vier varianten.

99-12

De dorpsraad Zenderen wijst op de aantasting van
het landschap als gevolg van de plannen.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

99-13

De dorpsraad Zenderen verzoekt te zoeken naar
alternatieven zoals vervoer over water en het
doortrekken en meer gebruik maken van de
Betuweroute.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

100-01

Inspreker is voor de varianten over de Twentelijn en
met name voor de variant “Ten oosten van
Bathmen”.
Inspreker is tegen alle varianten.

De voorkeur voor de variant “Ten oosten van Bathmen”
en de uitspraak tegen de Twentekanaallijn zijn
geregistreerd.
De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

De geluidsoverlast van de spoorbrug over het
Twentekanaal overtreedt bij het huidige gebruik de
geluidsnormen. Inspreker wil weten welke
maatregelen er getroffen gaan worden om de
wettelijke norm van 52 dB op de woning aan de
Tankinksweg 8 en 8A in Ambt Delden te bereiken.

De exacte maatregelen worden pas later bij een MER 2
fase en TB (tracébesluit) onderzoek bepaald. Hierbij is
het overigens zo dat de toelaatbare geluidbelasting
afhankelijk is van de huidige waarde maar, voor
spoorweggeluid, niet lager zal zijn dan de
voorkeurswaarde van 55 dB. Bij het niet kunnen voldoen
aan de toelaatbare waarde kan een nieuwe hogere
waarde, maar niet hoger dan 70 dB, worden toegelaten.
Als dit het geval is zal onderzocht worden of
gevelmaatregelen nodig zijn.

102-02

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

103-01

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

104-01

Inspreker geeft aan dat hij geen keuze voor één van
de varianten maakt, omdat hij niet mee wenst te
doen aan spelletjes om aanwonenden langs de
Twentelijn en Twentekanaallijn tegen elkaar uit te
spelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K006

104-02

Inspreker stelt dat de informatievoorziening en zelfs
het MER-1 door de aannames, bureauberekeningen
en gebrek aan feiten en metingen inhoudelijk
bewust misleidend kunnen worden genoemd.

Zie beantwoording Kernpunt: K146

104-03

Inspreker is van mening dat het MER-rapport
verbergt dat het plan alles te maken heeft met de
belangen van de Rotterdamse haven.

In de inleiding van het MER 1 fase wordt het doel van
het Programma Hoogfrequentspoor nader uitgelegd.
Vanuit zowel nationaal belang als belang voor de
economische ontwikkeling moet ruimte gemaakt
worden voor zowel reizigerstreinen en goederentreinen.
Het belang van zowel de Rotterdamse havens als van
bijvoorbeeld de Amsterdamse havens is daar onderdeel
van

104-04

Inspreker refereert naar de realisatie van het derde
spoor Emmerich-Oberhausen en (twijfelt aan) het
nakomen van de afspraken die Duitsland met

Zie beantwoording Kernpunt: K031

101-01
102-01

e

e
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Nederland gemaakt heeft.
Inspreker is van mening dat het MER-rapport een
rechtstreekse aanval is op de, voor toeristen zo
belangrijke, rust en ecologische kwaliteit,
oftewel de economische troeven van OostNederland.
Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

106-01

Inspreker is tegen alle varianten en is voor vervoer
via Hamburg.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

107-01

De inspreker heeft voorkeur voor het traject
“Kopmaken te Deventer”, omdat deze variant
goedkoper is (ook in het geval van extra
maatregelen in de toekomst) dan de
Twentekanaallijn. De besparing kan gebruikt
worden voor extra bescherming van de burgers. De
beide Bathmen varianten zijn een slechte keuze
gezien de milieuschade.
Inspreker verbaast zich over het feit dat er in het
MER-rapportage bij de variant “Twentekanaallijn”
aangegeven wordt dat de trillingsoverlast nagenoeg
binnen de grenzen blijft, terwijl een jaar geleden
(2006) de rijdende goederentreinen de woning van
de inspreker van onder naar boven liet doen trillen.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

107-03

Inspreker vraagt zich af of er in de begroting
rekening gehouden is met de waardedalingen van
woningen indien er gekozen wordt voor de
Twentekanaallijn, waarbij zeer hoge schermen
geplaatst moeten worden om binnen de
geluidsnorm te blijven.

Per variant is door ProRail een inschatting gemaakt van
de kosten van het schadetoebrengend besluit voor de
omgeving. Deze kosten zijn opgenomen in de
totaalkosten per variant die in hoofdstuk 8 van het MER
is opgenomen en zullen in de keuze voor de uiteindelijke
variant door de staatssecretaris in haar beslissing
worden meegenomen.

107-04

Inspreker stelt dat het MER-rapport met het
aangeven van een kortste reistijd voor de
variant “Twentekanaallijn” voorbij gaat aan de
verloren reistijd door dichtzittende spoorbomen,
waar de variant “Kopmaken te Deventer” veel
minder last van heeft door de aanwezigheid van
tunnels.

Het door de inspreker geschetste beeld komt niet uit de
analyse van voertuigverliesuren naar voren. De totale
verloren reistijd is juist in de varianten via de
Twentekanaallijn lager dan in de varianten via de
Twentelijn.

107-05

De inspreker is van mening dat het MER-rapport te
weinig rekening houdt met de extra kosten die

Als asbest wordt aangetroffen in het kader van het
project, dan wordt de verontreiniging gesaneerd

104-05

105-01

107-02

Zie beantwoording Kernpunt: K118

De variant “Twentekanaallijn” leidt tot de grootste
toename van het aantal potentieel gehinderden conform
de BTS. Wanneer er een grote toename van de
trillingssterkte wordt verwacht, voorziet het project in
een afweging van mitigerende maatregelen om deze
toename te reduceren. Een eerste inschatting van deze
maatregelen wordt opgenomen in de aanvulling op het
e
MER, dat eind 2013 verschijnt. In de 2 fase van het MER
wordt een nauwkeurige bepaling van de benodigde
maatregelen uitgevoerd.
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nodig zijn om de asbestvervuiling aan te pakken
rond de uitbreiding van het Twentekanaallijn.

conform wettelijke voorschriften. Kosten hiervoor (en
voor het opruimen van overige bodemverontreinigingen
binnen het project) zullen naar voren komen met het
bodemonderzoek voorafgaand aan de uitvoering van de
werkzaamheden. Kosten hiervoor zullen worden
opgenomen in het projectbudget. ProRail zal in zo’n
geval proberen de saneringskosten achteraf te verhalen
op de veroorzaker.
Zie beantwoording Kernpunt: K083

108-01

Inspreker vraagt zich af in hoeverre rekening is
gehouden met de beoordeling van de veiligheid van
en door het bedrijf Elementis indien er aanzienlijk
meer treinen en gevaarlijke lading het bedrijf
passeert?

108-02

Is bij de bepaling van de veiligheidsrisico's van
Elementis rekening gehouden met de risico's die
ontstaan bij het gebruik van de Twentekanaallijn.

Ja. Het vervoer van gevaarlijke stoffen van/naar
Elementis in Delden is meegenomen bij de berekeningen
van de externe veiligheid.

108-03

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden
met innovaties die een reductie van geluid moeten
garanderen. Wat is de gestelde eis, ten opzichte van
welke referentie en wanneer moeten organisaties
daar aan voldoen? In hoeverre kan de branche
dergelijke innovaties realiseren en financieren? Wat
zijn de afspraken /gevolgen als de branche deze
innovaties niet kan realiseren.

De enige innovatie waarmee in de geluidsberekeningen
rekening is gehouden is het gegeven dat de
goederenwagons in de toekomst stiller zullen zijn.
Dergelijke stillere goederenwagons zijn op dit ogenblik al
in gebruik dus het hieraan voldoen is mogelijk. Er is
ervan uitgegaan dat 80 % van het goederenvervoer met
stille wagons gebeurt. Met hoofdstuk 11 van de Wet
milieubeheer worden de geluidniveaus bij
hoofdspoorwegen met geluidproductieplafonds op GPPpunten (gelegen ongeveer om de 100 meter en op
ongeveer 50 meter afstand van het buitenste spoor)
bewaakt. Elk jaar moet worden gerapporteerd wat de
geluidniveaus op de GPP punten zijn. Indien het
geluidproductieplafond (GPP) bij de GPP-punten naast
het spoor overschreden wordt, wanneer dus niet
voldoende stil materieel is ingezet, moet onderzocht
worden wat de akoestische gevolgen zijn voor
geluidgevoelige bestemmingen en welke maatregelen
dan mogelijk zijn. Een maatregel kan ook zijn dat de
vervoerder minder treinen mag laten rijden, dit zal een
goede prikkel zijn om te zorgen dat er stillere wagons
worden ingezet.

108-04

Inspreker stelt dat in verband met tijdswinst de
lengte van de verschillende vervoersketens van
belang is voor de variantenkeuze.

Het MER-onderzoek is in de 1 fase beperkt tot het
gedeelte tussen Zutphen en Hengelo. De variatie van de
rittijd tussen de varianten heeft invloed op de totale
rittijd van de goederentrein en is daarvoor dus relevant.

108-05

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

109-01

Inspreker is van mening dat het MER-rapport een
subjectieve rekenwijze en referentiekader hanteert
wat betreft aantal gehinderden. Bij de
Twentekanaallijn komt inspreker tot ongeveer 400
gehinderden.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de geldende
richtlijnen en bepalingen. Overigens is het zo dat in het
MER onderzoek voor de variant “Twentekanaallijn” bij 1
goederenpad 420 en bij 2 goederenpaden 462
geluidgehinderde personen zijn berekend. Deze

e
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Samenvatting reactie

Inspreker geeft aan dat het rapport niet vermeld
dat bij variant ”Kopmaken te Deventer” de treinen
2x langs de Knoop Colmschate komen.
Inspreker stelt dat bij een explosie/ramp minder
slachtoffers zullen vallen bij de Twentekanaallijn
dan dat in het geval van Colmschate (20.000
bewoners).

Beantwoording
aantallen wijken dus niet zoveel af van het aantal van
ongeveer 400 gehinderden die door de inspreker zijn
berekend. Niet duidelijk is hoe inspreker tot het aantal
gehinderden is komen.
Zie beantwoording Kernpunt: K176

In algemene zin kan inderdaad geconstateerd worden
dat er bij een ongeval met gevaarlijke stoffen in een
dicht bewoond gebied meer slachtoffers kunnen vallen
dan bij een dergelijk ongeval in dunbevolkt gebied.
Zolang de risico's van zo'n ongeval echter binnen de
landelijk geldende wettelijke normen blijven, is die
constatering op zich geen reden om vervoer van
gevaarlijke stoffen uitsluitend door dunbevolkte
gebieden mogelijk te maken.

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten zoals
(Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.
Inspreker vraagt hoe men tot het plan is gekomen
om treinen door dorpen en steden te laten rijden
terwijl de Betuweroute speciaal voor het
goederenvervoer naar Duitsland is aangelegd (en
nota bene nauwelijks wordt gebruikt).

Zie beantwoording Kernpunt: K118

111-02

Inspreker vraagt of het niet verstandiger is om het
geld te gebruiken voor de koppeling van de
Betuwelijn met (en de aanpassing van) het Duitse
spoornet.

Zie beantwoording Kernpunt: K129

111-03

Inspreker stelt dat de Twentekanaallijn geen optie
kan zijn omdat er een roekenkolonie (beschermde
diersoort) vlak langs het spoortracé verblijft.

De roekenkolonie bevindt zich niet binnen het
e
ruimtebeslag van de Twentekanaallijn. In het MER 2
fase wordt meer in detail naar de effecten op flora en
fauna gekeken.

112-01

Inspreker geeft aan dat de economische noodzaak
niet aangetoond is.

Nut en noodzaak van het programma PHS zijn
onderbouwd in de verkenningsfase en vastgesteld bij de
voorkeursbeslissing PHS in 2010. Het inrichten van de
bestaande spoorlijnen in Oost-Nederland ten behoeve
van goederenvervoer van/naar Oldenzaal-grens is
onderdeel van PHS. De economische
groeiverwachtingen zijn in 2012 geactualiseerd en circa
20% naar beneden bijgesteld. De verwachting blijft dat
de (inter-)nationale economie op de langere termijn
blijft groeien. De staatssecretaris heeft op grond van de
bijgestelde prognoses in juli 2012 besloten dat de
maatregelen in Oost-Nederland kunnen worden beperkt

110-01

111-01

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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tot 1 extra goederenpad per uur per richting, in plaats
van 2. Daarmee is tevens aangegeven dat deze
investeringen voor 1 goederenpad per uur wel
economisch noodzakelijk zijn.

112-02

Inspreker wijst op een mogelijke herhaling van de
Betuwelijn. Deze werd zogenaamd gewenst door
Duitsland, inmiddels weten we beter.

De Betuweroute is aangelegd omdat het
goederenvervoer naar Duitsland, en ook naar andere
landen in Europa, sterk zal groeien. Die aanleg was niet
'op verzoek van Duitsland', maar omdat er binnen
Nederland op de bestaande spoorlijnen tussen
Rotterdam en Duitsland onvoldoende capaciteit
beschikbaar was voor de verwachte groei van het
goederenvervoer. Die verwachting is uitgekomen. Thans
is er een economische crisis. Maar de verwachting is dat
de economieën van Europa en onze handelspartners op
termijn verder zullen groeien. Daarom investeren
Nederland en Duitsland in de verbreding van de route
Zevenaar-grens-Emmerich-Oberhausen naar 3 sporen.

112-03

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.
Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Kernpunt: K118

114-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

115-01

Inspreker constateert dat er in het MER, behoudens
een beschrijving van de begrippen cumulatie en
gecombineerde effecten, niets is onderzocht ten
aanzien van gecombineerde effecten door
uitbreiding van het goederenspoor en de A1 en de
aanleg van spoorbogen bij Bathmen, terwijl dit in
de Nota van Antwoord van de NR&D wel is
toegezegd (beantwoording kernpunt 3.2.3). Het
vertrouwen van de inspreker in I&M is
daardoor geheel weg en ook de onafhankelijkheid
van de MER-commissie is hierdoor in het geding.
Inspreker verzoekt dringend om alsnog uitvoering
te geven aan de zienswijze, omdat het aspect
essentieel is bij de keuze voor een variant.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

116-01

Inspreker is tegen de variant “Twentekanaallijn” en
is voor een variant over de Twentelijn en geeft
hiervoor een onderbouwing op hoofdlijnen.

De uitspraak tegen de Twentekanaallijn en de voorkeur
voor een variant over de Twentelijn zijn geregistreerd.
Van uw onderbouwing is kennis genomen.

117-01

Inspreker woont vlakbij een overweg waar
geluidsschermen niet helpen en maakt zich
daarom zorgen over geluidsoverlast.

Zie beantwoording Kernpunt: K173

113-01

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
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117-02

Inspreker heeft een autobedrijf en maakt zich
zorgen over de bereikbaarheid daarvan in verband
met de lange sluitingstijd van de overweg.

Hoewel op sommige overwegen de in dit MER
aangenomen streefwaarden voor de gemiddelde
wachttijd voor gemotoriseerd verkeer overschreden
worden, is de bereikbaarheidsproblematiek binnen de
passage Zutphen - Hengelo ten gevolge van overwegen
nergens van dien aard dat negatieve effecten op de
bedrijfsvoering van individuele bedrijven te verwachten
zijn.

118-01

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

119-01

Inspreker stelt dat, bij doorsnijding van kernen, de
leefbaarheid teveel wordt aangetast door plaatsing
van geluidswallen (die eruit zien als 'Berlijnse
muren').

Zie beantwoording Kernpunt: K120

119-02

Inspreker stelt dat er een groot verkeersprobleem
zal ontstaan doordat spoorbomen te lang dicht
zullen zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K028

119-03

Inspreker lijkt het overdreven om voor geringe
tijdwinst zoveel overhoop te halen, het spoor te
verbreden, (eventueel) te elektrificeren en natuur
te slopen, zeker omdat nieuwe ontwikkelingen in
de binnenvaart het project weleens (deels)
overbodig kunnen maken.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

120-01

Inspreker geeft de voorkeur aan vervoer via het
kanaal.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

120-02

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

121-01

Inspreker geeft de voorkeur aan een goederenlijn
parallel aan de N18 door de Achterhoek.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

121-02

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

121-03

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

122-01

Inspreker stelt dat de verviervoudiging van het
goederenvervoer, waar in de referentiecijfers 2030
vanuit wordt gegaan, onrealistisch lijkt.
Concurrentie uit Noord-Duitsland is aanstaande en
China heeft elders in Europa belangen.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. De rapportage valt onder sub
e
kopje “PHS goederenstudies 2012”. Voor het MER 1
fase Goederenroute Oost-Nederland is ervoor gekozen
om de prognose te hanteren die hoort bij het scenario
met hoge economische groei. De reden hiervoor is dat
het van belang is gevonden dat de goederenroute
toekomstvast is en ook treinaantallen moet kunnen
verwerken wanneer dit economische scenario
bewaarheid wordt. Dit betekent een toename van het
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gebruik op deze route via Oldenzaal, maar geen
verviervoudiging van de goederenstroom tussen
Rotterdam en Noord-/Oost-Europa.
e

122-02

Inspreker ziet de spoorwegovergangen in
Colmschate en op de N344 als een gevaar. De
eerste is reeds geagendeerd, de tweede eist iedere
paar jaar een dode op.

In de 2 fase van het MER zullen de
(on)veiligheidsaspecten van de overwegen nader
worden onderzocht, en zullen zo nodig maatregelen
worden voorbereid.

123-01

Inspreker is tegen alle varianten en geeft hiervoor
een onderbouwing op hoofdlijnen.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

124-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

125-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

126-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

127-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

128-01

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

128-02

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

129-01

Inspreker geeft de voorkeur aan gebruik van de
Betuwelijn, omdat die al is aangelegd.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

130-01

Inspreker stelt dat gebruik moet worden gemaakt
van de Betuweroute (via Zevenaar naar het
achterland).

Zie beantwoording Kernpunt: K118

130-02

Inspreker stelt dat het bestaande spoor niet
geschikt (te maken) is voor zwaar goederenvervoer.

Het bestaande spoor is wel degelijk geschikt (te maken)
voor zwaar goederenvervoer. De lijnen die in de huidige
situatie voorzien zijn van bovenleiding (Zutphen Deventer en Deventer - Hengelo) zijn al geschikt voor
zwaar goederenverkeer. De Twentekanaallijn is geschikt
te maken door relatief eenvoudige maatregelen zoals
grondverbetering en aanpassingen aan het ballastbed.

131-01

Inspreker is tegen PHS/goederenvervoer door Hof
van Twente. 10 minuten extra tijdwinst weegt niet
op tegen bezwaren.

Van deze stelling wordt kennis genomen. Tijdwinst is
overigens niet de (enige) reden voor het uitvoeren van
het project PHS GON/geschikt maken van de spoorroute
Elst – Oldenzaal-grens voor meer goederentreinen. De
aanleiding van de herroutering van het goederenvervoer
naar de Goederenroute Oost Nederland is zowel de
behoefte om in de Randstad ruimte te maken voor
reizigerstreinen als de verwachte groei van het
e
goederenvervoer per spoor. In het MER 1 fase zijn 4
verschillende tracévarianten nader onderzocht op de
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effecten voor mens en milieu. Op basis van al deze
gegevens zal de staatssecretaris besluiten welk tracé de
voorkeur verdient.
Zie beantwoording Kernpunt: K179

131-02

Inspreker geeft de voorkeur aan blijvend traject
Rotterdam-Oldenzaal.

132-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

133-01

Inspreker is tegen alle varianten en geeft hiervoor
een onderbouwing op hoofdlijnen.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

134-01

Inspreker stelt dat in het MER te weinig of niet
wordt ingegaan op verergering van reeds bestaande
trillings- en geluidseffecten.

Het akoestisch onderzoek van het MER is erop gericht
om toekomstige situaties met elkaar te vergelijken en
om de toekomstige situatie te vergelijken met de
geluidproductieplafonds (GPP). De GPP's zijn gebaseerd
op de gemiddelde geluidbelastingen van de jaren 2006,
2007 en 2008 verhoogd met 1,5 dB of op een eerder
vastgesteld TB. De reeds bestaande geluidseffecten zijn
weergegeven met deze GPP-waarden. Voor wat betreft
trillingen wordt eveneens een relatie gelegd met de
huidige situatie (2011).

134-02

Inspreker stelt dat de trillingsduur en -frequentie
onvoldoende wordt gewogen.

De trillingsduur zit verrekend in de trillingsintensiteit
Vper, een grootheid die in het gehanteerde
beoordelingskader wordt beoordeeld. De
trillingsfrequentie wordt meegenomen in de
trillingssterkte die, conform de SBR B-richtlijn, een
frequentieafhankelijke wegingscomponent kent.

134-03

Inspreker stelt dat er niet wordt gesproken over
restricties ten aanzien van nachtritten (aantallen en
tijden), waardoor er een reële kans is dat de
nachtrust meerdere malen per uur wordt verstoord
door trillingen.

Het project voorziet in 1 extra goederenpad per uur per
richting. Dat betekent in de praktijk dat er tweemaal per
uur een goederentrein kan passeren. Wanneer deze
momenten 's nachts optreden, kan dat inderdaad leiden
tot een verstoorde nachtrust. Wanneer de trillingen
ontoelaatbaar toenemen ten gevolge van het project,
e
worden bij de 2 fase van het MER maatregelen nader
onderzocht. Door het nemen van maatregelen wordt de
toename van de trillingshinder ten opzichte van de
huidige situatie beperkt. Een eerste indicatie van de te
nemen maatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt.

134-04

Inspreker stelt dat snelheid van treinen duidelijk
effect heeft op trillingen en wil dat goederentreinen
met geringere maximumsnelheid door Hengelo
rijden.

Het is voor ProRail niet mogelijk om gedifferentieerd te
rijden, waarmee verschillende treinen op hetzelfde
baanvak met verschillende snelheden rijden. Het is niet
mogelijk dat voor de ene vervoerder wel
snelheidsrestricties worden opgelegd en voor andere
vervoerders niet. Daarnaast is het vanuit het oogpunt
van de drukte op het spoor vaak onmogelijk om
goederentreinen langzamer te laten rijden, omdat
reizigerstreinen dan worden opgehouden.

134-05

Inspreker stelt dat er in het MER geen duidelijkheid
wordt gegeven over effecten (trillingen) op

Het trillingsonderzoek ten behoeve van de 1 fase van
het MER is globaal uitgevoerd, en niet op het niveau van

e
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zijn/haar woning (specifiek) en de te nemen
maatregelen. Daarom maakt inspreker bezwaar
tegen uitbreiding van enig goederenvervoer op het
traject Deventer-Hengelo.

specifieke woningen. Conform de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau biedt het onderzoek informatie voor de
effectvergelijking van de varianten en de
referentiesituatie. Voor deze vergelijking zijn uitspraken
op het niveau van de woning niet nodig. Bij een grote
toename van de trillingshinder voorziet het project in
een afweging van maatregelen om deze toename te
beperken. Een eerste inschatting van deze maatregelen
e
wordt opgenomen in de aanvulling op het MER. In de 2
fase van het MER worden de benodigde maatregelen
nauwkeurig bepaald.

135-01

Inspreker stelt in een gevarenzone te wonen
(tussen twee spoorovergangen) als de variant
“Twentekanaallijn” wordt uitgevoerd. Een
aanrijding is zo gebeurd en door gevaarlijke stoffen
is het huis van inspreker dan zo weggevaagd.

Uit de berekeningen is gebleken dat de kans op een
ongeval met gevaarlijke stoffen klein is, en onder de
wettelijke norm die daarvoor landelijk geldt.

135-02

Inspreker stelt tig keer per nacht wakker te gaan
worden door geluidsoverlast en trillingen door
treinen.

Voor de toekomstige situatie worden doelmatige
maatregelen onderzocht voor geluid en trillingen. In het
e
MER 2 fase worden deze meer in detail uitgewerkt.
Indien maatregelen voor geluid niet doelmatig zijn wordt
voor de woningen waarvoor niet wordt voldaan aan de
streefwaarde de gevelisolatie bepaald en worden
eventueel geluidwerende voorzieningen aan de gevel
getroffen.

135-03

Inspreker stelt dat haar woning nu al trilt bij een
sporadische goederentrein. Treinen die gaan komen
zijn echter zwaarder en langer, wat mogelijk zal
leiden tot scheuren.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

135-04

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

135-05

Inspreker stelt dat altijd goed wordt verkocht dat
het economisch noodzakelijk is, terwijl over de
Betuwelijn (die ook zo nodig was) nauwelijks
treinen rijden. Dit moet eerst worden
geïntensiveerd, voordat aan het plan begonnen
wordt.

Een nieuwe spoorlijn als de Betuweroute wordt in één
keer aangelegd. De groei van het goederenvervoer gaat
geleidelijk. In 2011 reden er 100 goederentreinen per
etmaal over de Betuweroute via Zevenaar-grens van en
naar Duitsland. Rond 2030 zijn dat er naar verwachting
bijna 200. De Betuweroute wordt dus steeds meer
'gevuld'. Het plan om de spoorlijnen in Oost-Nederland
geschikt te maken voor meer goederentreinen (PHSGON) is echter NIET bedacht, omdat er wellicht een
capaciteitstekort zou zijn op de Betuweroute en het
aansluitende Duitse spoor: daarop is voldoende
capaciteit voor het verwachte vervoer. Bij PHS-GON gaat
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het om treinen met herkomst of bestemming in
Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland en Polen, die via
Oldenzaal-grens naar het Duitse spoorwegnet moeten
rijden.
Zie beantwoording Kernpunt: K132

135-06

Inspreker stelt dat er een scheiding zal ontstaan
tussen de twee delen van het dorp.

135-07

Inspreker stelt dat de twee spoorwegovergangen
een groot deel van de dag dicht zullen zijn.

Omdat niet duidelijk is welke spoorwegovergangen in de
reactie bedoeld worden, kan geen inhoudelijke
antwoord gegeven worden.

135-08

Inspreker maakt zich een voorstelling van de kosten
(bedrading, spoorverbreding) en denkt dat het geld
beter voor andere dingen kan worden gebruikt.

135-09

Inspreker vraagt zich af wat het economisch gewin
gaat worden of dat er eerder sprake zal zijn van
verlies, zoals bij andere grote prestigeprojecten die
er moesten komen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2010
voor het gehele programma PHS een overzicht opgesteld
van de kosten en de opbrengsten. Een zogenaamde
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA).
Mede op grond van de MKBA heeft het kabinet besloten
dat de kosten opwegen tegen de baten en investeren
verstandig is.
De maatschappelijke rentabiliteit van het programma
PHS is in de verkenningsfase onderzocht. Op grond
daarvan is de voorkeursbeslissing genomen om het
programma PHS uit te voeren.

136-01

Inspreker is tegen de Noordtak Betuwelijn omdat
het Twente economisch niets oplevert.

Zie beantwoording Kernpunt: K134

137-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

138-01

Inspreker heeft een recreatiebedrijf (Huize
Beukenstein) met overnachtende gasten op 40
meter van het spoor. Met de komst van
goederentreinen kan het bedrijf wel dicht, wat
ontslag betekent voor 5 medewerkers en het
plezier van 250 gasten wegneemt.

Het uitgangspunt van PHS is dat er zoveel mogelijk
wordt gedaan om eventueel nadeel voor de omgeving,
zoals bijvoorbeeld geluidstoename, trillingsschade en/of
omrijschade tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer door
middel van het aanbrengen van raildempers en
geluidsschermen. Desondanks zou het kunnen
voorkomen dat uw woning door de gevolgen van het
project in waarde daalt of dat uw bedrijf omzetderving
lijdt. Wanneer u van mening bent dat deze situatie zich
voordoet dan kunt u - na vaststelling van het
tracébesluit, welk besluit naar verwachting pas in 2016
zal worden genomen - een verzoek om tegemoetkoming
van deze schade indienen op grond van de 'Regeling
nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999'.

139-01

Inspreker is tegen de variant “Twentekanaallijn” en
is voor een variant over de Twentelijn.

De uitspraak tegen de Twentekanaallijn en de voorkeur
voor de Twentelijn zijn geregistreerd.

140-01

Inspreker constateert dat er voor bewoners van
Bathmen geen of slechts minimaal geluidsschermen
worden geplaatst, zodat buiten zitten (op 40 meter
van het spoor) geen ontspanning meer is.

Het MER fase 1 onderzoek is uitgevoerd om tussen de
verschillende varianten een keuze te kunnen maken.
Hierbij is aangegeven dat er mogelijk bij Bathmen
voorzieningen nodig zijn. Voor de variant die wordt
gekozen volgt nog verder akoestisch onderzoek waarbij
op woningniveau exact wordt bepaald welke
maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de normen
die gelden voor geluidhinder.

140-02

Inspreker woont en leeft met veel plezier in

Zie beantwoording Kernpunt: K200

Pagina 243 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

Bathmen en zou haar kinderen er graag zien
opgroeien. Door de plannen worden jongeren
echter weggejaagd en is er geen toekomst voor
Bathmen.

140-03

Inspreker stelt tijdens de informatieavond te
worden zoet gehouden met een mooi praatje, leuke
foto's en verdachte getallen.

Wij betreuren dat u de informatieavond heeft ervaren
als 'zoethouden'; vanzelfsprekend was dat niet de
bedoeling.

140-04

Inspreker stelt dat de keuze uit vier varianten een
wassen neus is, omdat “Kopmaken te Deventer” in
de praktijk en de Twentekanaallijn in ontwerp
teveel kost. Keuze is dan “Ten oosten van
Bathmen”of “Ten westen van Bathmen”.

140-05

Inspreker vindt het onbegrijpelijk dat er bij de
Twentekanaallijn veel meer geluidsschermen
worden geplaatst, terwijl er veel minder mensen
wonen.

Het MER onderzoek dient er voor om de vier
verschillende varianten volledig en gelijkwaardig op hun
milieugevolgen te beschouwen. Het MER doet geen
uitspraak over de weging die zou moeten worden
gebruikt om een voorkeur tussen de varianten te
bepalen. Mede op basis van alle informatie uit het MER
1e fase en de inspraak en advisering hierover neemt de
staatssecretaris een beslissing over de voorkeursvariant
tussen Zutphen en Hengelo. Kosten is hiervan slechts
één van de mee te wegen factoren.
Bij de keuze van de maatregelen spelen verschillende
factoren een rol waarvan er een de huidige situatie is. In
de huidige situatie rijden minder treinen over de
Twentekanaallijn dan over de Twentelijn waardoor een
toename met eenzelfde aantal treinen bij de
Twentekanaallijn in verhouding een grotere toename is.
Om te zorgen dat er geen (of een geringe) toename is
zullen bij de Twentekanaallijn dan meer maatregelen
nodig zijn dan bij de Twentelijn.

141-01

Inspreker geeft aan geen enkele variant de
voorkeur en stelt de Betuwelijn uit te nutten of
vervoer over water als alternatief voor.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

141-02

Inspreker vindt dat het MER opnieuw moet worden
uitgevoerd omdat het vol fouten zit. Zo lijkt het er
ten onrechte op dat het met de veranderingen wel
meevalt, terwijl inspreker constateert gevangen te
zitten tussen spoor en snelwegen.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

142-01

Inspreker is voor de variant “Twentekanaallijn”,
omdat het de kortste route is en er als gevolg van
elektrificatie milieuwinst is.

De voorkeur voor de variant “Twentekanaallijn” is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

143-01

Inspreker stelt dat de variant “Twentekanaallijn”,
met metershoge geluidswanden dwars door
Delden, rampzalig zal zijn voor het toerisme. Delden
kent zowel dagtoeristen als verblijfsrecreatie en het
toerisme vormt de belangrijkste inkomstenbron.
De variant “Twentekanaallijn” zal daarom de
werkgelegenheid en economie van Delden zwaar
treffen.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

143-02

Inspreker pleit ervoor om niet te kiezen voor de
Twentekanaallijn, omdat zij als marketing- en
innovatie adviesbureau weet welke effecten de
ingrepen hebben op gedrag van consumenten.

Uw uitspraak tegen de variant “Twentekanaallijn” is
geregistreerd. Van de onderbouwing van uw uitspraak is
kennis genomen.

Pagina 244 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

144-01

Inspreker stelt dat inwoners van de wijk WoolderEs
in Hengelo de wijk niet kunnen ontvluchten
wanneer zich tussen Borne en Hengelo een
calamiteit voordoet. Dit komt doordat de enige
uitgang van de wijk bij het spoorviaduct
Woolderesweg/Geerdinksweg-Weideweg ligt. Op
de plaats van de enige andere vluchtweg
(Pasteurstraat/Deldener-straat, weg van het spoor)
heeft de gemeente een bussluis gemaakt. De
gemeente Hengelo wil deze bussluis niet weghalen
(inspreker heeft dit ondersteund met documenten).
Inspreker vraagt daarom of er naast milieuaspecten
ook naar veiligheid wordt gekeken en door wie dit
dan wordt gedaan.

Niet in het MER, maar in een apart onderzoekstraject
onderzoekt ProRail samen met de Veiligheidsregio's
(brandweren) of en welke voorzieningen nodig zijn om in
geval van een ongeluk op het spoor te kunnen vluchten
(de burgers) en adequaat te kunnen optreden (de
hulpdiensten). De resultaten van dat onderzoek, het
Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute Ooste
Nederland, zullen tegelijk met het MER 2 fase
beschikbaar komen, en worden opgenomen in het
Ontwerp Tracé Besluit (volgens de huidige planning in
2015).

144-02

Inspreker stelt dat bewoners van de WoolderEs de
wijk zo snel mogelijk moeten kunnen verlaten bij
een ramp met een goederentrein tussen de
Westermaat en station Hengelo. Als eerste moet
worden gewacht op een verkeersregelaar of
iemand in een controlekamer die de verzinkbare
paal omlaag laat gaan, zijn hoogstwaarschijnlijk al
veel bewoners gesuccumbeerd.

144-03

Inspreker stelt dat er opstoppingen zullen ontstaan
wanneer bewoners van de WoolderEs bij
calamiteiten op het spoor vluchten via
landweggetjes.

145-01

Inspreker constateert dat ten aanzien van de kosten
nergens waardevermindering van onroerend goed
wordt genoemd en meegenomen, terwijl dit voor
bewoners essentiële schadeposten zijn die bij de
economische aspecten als schadeloosstelling
moeten worden meegenomen.

Niet in het MER, maar in een apart onderzoekstraject
onderzoekt ProRail samen met de Veiligheidsregio's
(brandweren) of en welke voorzieningen nodig zijn om in
geval van een ongeluk op het spoor te kunnen vluchten
(de burgers) en adequaat te kunnen optreden (de
hulpdiensten). De resultaten van dat onderzoek, het
Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute Ooste
Nederland, zullen tegelijk met het MER 2 fase
beschikbaar komen, en worden opgenomen in het
Ontwerp Tracé Besluit (volgens de huidige planning in
2015).
Niet in het MER, maar in een apart onderzoekstraject
onderzoekt ProRail samen met de Veiligheidsregio's
(brandweren) of en welke voorzieningen nodig zijn om in
geval van een ongeluk op het spoor te kunnen vluchten
(de burgers) en adequaat te kunnen optreden (de
hulpdiensten). De resultaten van dat onderzoek, het
Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute Ooste
Nederland, zullen tegelijk met het MER 2 fase
beschikbaar komen, en worden opgenomen in het
Ontwerp Tracé Besluit (volgens de huidige planning in
2015).
Per variant is door ProRail een inschatting gemaakt van
deze kosten. Deze kosten zijn opgenomen in de
kostenraming die in Hoofdstuk 8 van het MER is
opgenomen. Het is van belang te beseffen dat niet de
volledige waardevermindering voor vergoeding in
aanmerking komt. Bij het bepalen van de hoogte van de
waardevermindering die voor vergoeding in aanmerking
komt spelen begrippen als 'normaal maatschappelijk
risico' en de 'voorzienbaarheid' van het besluit een
belangrijke rol.

146-01

Inspreker heeft grote twijfels over het MER inzake
de goedwillendheid van ProRail. Inspreker stelt dat
ProRail lang en diverse keren heeft getreiterd met
illegaal goederenvervoer, totdat er een verbod

Het MER bevat zo objectief en feitelijk mogelijke
gegevens en informatie. Er is geen grond om ProRail in
dezen te beschuldigen van gebrek aan 'goedwillendheid'.
De tekst over 'treiteren' berust op een onjuiste
weergave van de feiten: daarop gaan wij hier niet verder
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werd opgelegd door de minister. Ook daarna (tot
en met heden) probeerde ProRail het echter weer
diverse keren.

in.

146-02

Inspreker stelt zijn/haar huis (bouwjaar 1981) in
2002 te hebben gekocht zonder aanwezige of
zichtbare gebreken. Na het rijden van de zgn.
'Volvo-treinen' waren er scheuren en verzakkingen
zichtbaar en werd geconstateerd dat dakramen
waren verschoven en ingemetselde nokpannen los
getrild waren (met waterschade tot gevolg).

In het MER 1 fase is trillingsonderzoek verricht om
informatie te bieden voor de effectvergelijking van de
varianten en de referentiesituatie. Voor mogelijke
trillingsschade ten gevolge van treinverkeer in de
bestaande situatie hanteert ProRail een afzonderlijke
procedure. Neemt u hiervoor contact op met ProRail,
afdeling Publiekscontacten, zij kunnen u verder helpen.

146-03

Inspreker heeft ProRail gevraagd waar schade door
de zgn. 'Volvo-treinen' kon worden verhaald, maar
heeft daarop nooit een reactie ontvangen. De
reparatie heeft inspreker een behoorlijk kapitaal
gekost.

Zie beantwoording Kernpunt: K093

146-04

Inspreker stelt te worden overdonderd met
technische rapporten waaruit blijkt dat er, met
enige aanpassing, nog veel meer goederenverkeer
over het kleine verhoogde spoortje kan, zonder dat
er nog sprake zal zijn van overmatige trillingen,
lawaai en andere lasten (waaronder gebrek aan
slaap en het niet meer goed kunnen uitoefenen van
het eigen beroep).

Zie beantwoording Kernpunt: K200

146-05

Inspreker constateert dat hij/zij alternatieven of
adviezen moet geven op basis van een rapport
waarbij blijkbaar wordt verwacht dat iedereen
afgestudeerd is van de Technische Universiteit en
ook nog in de juiste studierichting.

Omdat inderdaad verwacht werd dat sommige mensen
moeite zouden hebben om het MER te 'doorgronden' en
begrijpen hebben we op 12 locaties langs het spoor
informatieavonden georganiseerd. Daar waren
medewerkers aanwezig die hebben geholpen de
informatie uit het MER uit te leggen. Totaal hebben circa
1.800 mensen van die gelegenheid gebruik gemaakt.

146-06

Inspreker stelt dat veel zaken in het rapport niet
kloppen of worden verdraaid. De genoemde
eerdere ervaringen met goederentreinen op het
traject (met toegestaan geluidsplafond) betroffen
treinen die illegaal reden.

Het akoestisch rapport is zo zorgvuldig mogelijk door
een onafhankelijk ingenieursbureau (Movares)
opgesteld waarbij het onderzoek voldoet aan de eisen
die vanuit de wet- en regelgeving zijn gesteld. Het MER
1e fase onderzoek is bedoeld om een goede keuze te
kunnen maken tussen mogelijke toekomstige varianten
waarbij moet worden uitgegaan van prognoses voor de
toekomst. Vanaf 2013 vindt jaarlijks monitoring plaats,
met het oog op het naleven van toegestane plafonds. De
rapportage verschijnt na afloop van het betreffende jaar.

146-07

Inspreker stelt dat veel zaken in het rapport niet
kloppen of worden verdraaid, zoals aanpassing van
decibels naar boven om het plaatje rond te krijgen
en daarbij gemiddelden per jaar te
meten. Inspreker stelt nachtrust compleet kwijt te
zijn door lawaai en getril als 's nachts twee keer een
trein passeert.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de
geldende wet- en regelgeving. Hierbij zijn de
berekeningen uitgevoerd volgens Bijlage IV van het
'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Volgens dit
voorschrift zijn de gemiddelde geluidniveaus over een
etmaal berekend (Lden) waarbij voor de toekomstige
situaties is uitgegaan van het gemiddelde aantal treinen

e
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gebaseerd op een prognose voor een toekomstig jaar.
Omdat geluid in de nacht of avond hinderlijker zal zijn
dan overdag wordt bij de berekening van het Lden de
berekende geluidniveaus in de nachtperiode (23.00 –
7.00 uur) met 10 dB en deze in de avondperiode (19.00 –
23.00 uur) met 5 dB gecorrigeerd. Indien bij een woning
de berekende geluidbelastingen te hoog is, zullen
maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen
worden pas in een vervolgonderzoek gedetailleerd
onderzocht, maar zullen er in elk geval voor zorgen dat
de geluidbelastingen ook in de nacht niet te hoog zijn.

146-08

Inspreker stelt dat zijn/haar woning nog maar een
fractie waard is van wat het was en op dit moment
zelfs onverkoopbaar, vanwege aanhoudende
onzekerheid.

Het voornemen om het spoor in Oost-Nederland
geschikt te maken voor meer goederentreinen brengt
onzekerheid met zich mee, niet alleen voor
omwonenden, maar ook voor woningzoekenden. Dit kan
zich vertalen in een verminderde verkoopbaarheid van
woningen langs het spoor. Het is van groot belang voor
alle betrokkenen om deze periode van onzekerheid zo
kort mogelijk te laten duren. De voorgenomen
besluitvorming over de goederenroutering door OostNederland is er op gericht om een ieder zo snel mogelijk
de gewenste duidelijkheid te bieden.

146-09

Inspreker stelt dat politiek en bedrijfsbeheer het
ontwikkelen van oplossingen en plannen voor de
lange termijn inhoudt. De MER plannen zijn te dure
ontwikkelingen voor de lange termijn die teveel
leed en onrust veroorzaken onder de aanwonende
bevolking.

146-10

Inspreker stelt dat een traject langs de A1 een veel
snellere en rustigere route zou vormen en daarbij
tevens groei mogelijk is zonder inzet van

In de voorbereidingsfase van de PHS Voorkeursbeslissing
van het Kabinet (juni 2010) zijn nut en noodzaak van het
programma diepgaand onderzocht. In de huidige MER
fase staan nut en noodzaak derhalve niet opnieuw ter
discussie. In diezelfde voorbereidingsfase van de PHSVoorkeursbeslissing is tevens een Maatschappelijke
Kosten Baten Analyse (MKBA) gemaakt. Mede op grond
van deze MKBA heeft het kabinet geconcludeerd dat de
baten van het gehele programma PHS opwegen tegen
de kosten. De betreffende MKBA (inclusief second
opinion) is opgenomen in de Rapportage en
voorkeursbeslissing PHS. Deze is in te zien via de website
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2010/06/04/voorkeursbeslissi
ng-programma-hoogfrequent-spoorvervoer.html. PHS
betreft oplossingen en plannen voor de lange termijn.
De doelstelling van het project PHS Goederenroute
Oost-Nederland is om de spoorverbinding tussen Elst
(aansluiting Betuweroute) via Arnhem, Zutphen,
Hengelo en Oldenzaal-grens uiterlijk 2020 geschikt te
maken voor meer goederenvervoer. Hierdoor komt
meer capaciteit op het spoor vrij voor het
reizigersvervoer in de brede Randstad. Met deze
maatregelen verbetert de bereikbaarheid van de
belangrijkste economische centra, waarvan de
Nederlandse economie als geheel profiteert.
Zie beantwoording Kernpunt: K008
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alternatieve routes.

146-11

Inspreker stelt dat een deel van het
goederenvervoer voordeliger en (bij elkaar
opgeteld) sneller kan via het kanaal.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

146-12

Inspreker stelt dat de eventuele tijdwinst vanuit het
westen naar Duitsland hooguit 15 minuten tot een
half uur is, terwijl goederen al geruime tijd
onderweg zijn als ze in Nederland arriveren. Dit
maakt het project de kosten niet waard, zeker niet
als de kosten (van de Twentekanaallijn) drie maal zo
hoog zijn als bij de andere drie varianten.

Zie beantwoording Kernpunt: K012

146-13

Inspreker constateert dat waardevermindering van
woningen of het uitkopen van bewoners niet is
meegerekend (getuige de vraag die inspreker in een
bijeenkomst heeft gesteld) en vraagt hoeveel dit zal
gaan kosten.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

146-14

Inspreker stelt dat men er vanuit ging dat er slechts
twee huizen gesloopt hoefden te worden over het
hele traject van de Twentekanaallijn.

In het onderzoek voor het MER 1 fase is gebleken dat
het niet noodzakelijk is om huizen te slopen in verband
met trillinghinder langs de goederenroute over de
e
Twentekanaallijn. In het MER 2 fase wordt dit in detail
onderzocht.

147-01

Inspreker wil dat wordt gekozen voor en
geïnvesteerd in grootschalig transport via
waterwegen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

148-01

Inspreker stelt dat goederenvervoer over water
altijd beter en goedkoper is.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

148-02

Inspreker constateert dat in het MER geen
maatregelen worden voorzien om aanvaardbare
geluidsniveaus te garanderen voor dichtbij
gelegen woningen en stelt dat in het MER moet
worden beschreven hoe deze woningen zullen
worden beschermd.

Het MER onderzoek is in eerste instantie erop gericht
om een keuze tussen de verschillende varianten mogelijk
te maken. Maatregelen zijn nog niet op woningniveau
weergegeven maar slechts globaal onderzocht om de
keuze tussen de varianten mogelijk te maken. In later
onderzoek, als er een variant is gekozen, zullen de
maatregelen tot in detail worden uitgewerkt. Dan zal
voor elke woning exact de consequenties worden
beschreven.

148-03

Inspreker stelt dat het gehele rapport de drang naar
verheerlijking van het (zinloze) project ademt.
Werkelijke kosten en dramatische gevolgen worden
genegeerd en zodoende bij de volgende generatie
neergelegd. Dit is symptomatisch voor het
'economisch' beleid van deze tijd.

Zie beantwoording Kernpunt: K188

149-01

Inspreker stelt dat er geen zicht is op het effect van
trillingen op woningen naast het spoor en stelt dat
trillingseffecten reeds zichtbaar schade opleveren.

Zie beantwoording Kernpunt: K092

149-02

Inspreker stelt dat er geen juist
verkeerscirculatieplan is bij calamiteiten.

Zie beantwoording Kernpunt: K027

149-03

Inspreker stelt dat er in de gemeente Rheden nog

In het vervolg van het project zullen de

e
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onvoldoende werk is gemaakt van sanering en
renovatie van huizen in relatie tot geluidsoverlast.

saneringswoningen worden meegenomen. Bij een GPPwijzigingsprocedure (wijziging van de
geluidproductieplafond) is het wettelijk verplicht om de
saneringsopgave mee te nemen (gekoppelde sanering).
Autonome sanering wordt door ProRail uitgevoerd in het
kader van het Meerjarenprogramma Geluid.

150-01

Inspreker geeft als advies dat er zo veel mogelijk
langs bestaande snelwegen nieuw spoor moet
worden aangelegd

Zie beantwoording Kernpunt: K008

150-02

Inspreker geeft aan dat de combinatie van hoge
grondwaterstand en leemachtige grond in Delden
tot veel schade kan leiden als gevolg van varianten
Twentekanaallijn

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar mogelijk trillingsschade ten gevolge van
e
treinverkeer optreedt. In de 2 fase van het MER wordt
locatiespecifiek onderzocht, en worden dergelijke
locatiespecifieke bodemeigenschappen ook
meegenomen.

151-01

Inspreker stelt dat de geluidsschermen die nodig
zijn in Delden bij keuze voor Twentekanaallijn een
ruimtelijke barrière in het dorp gaan vormen.
Inspreker stelt dat keuze voor variant
“Twentekanaallijn” leidt tot een onaanvaardbaar
risico voor bewoning met betrekking tot
veiligheid wat leidt tot noodzaak voor verhuizing

Zie beantwoording Kernpunt: K010

152-02

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

153-01

Inspreker stelt dat nadelige gevolgen voor
personenvervoer in het MER niet belicht zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K143

153-02

Inspreker stelt dat de effecten op de leefomgeving
van de maatregelen vanwege geluidhinder niet zijn
meegenomen

153-03

Inspreker stelt dat kosten voor kosten voor
compensatie als gevolg van trillingschade niet zijn
meegenomen in het MER.

Nadat een variant is gekozen worden de maatregelen in
detail uitgewerkt. De effecten van maatregelen zullen in
een MER fase 2 en TB onderzoek worden meegenomen.
Bij de beschrijving van de ruimtelijke effecten is in het
MER per variant extra aandacht besteed aan de visuele
effecten van onder meer geluidsmaatregelen.
Zie beantwoording Kernpunt: K144

153-04

Inspreker stelt dat kosten voor compensatie van
waardevermindering niet zijn meegenomen in het
MER

Zie beantwoording Kernpunt: K048

153-05

Inspreker stelt dat de nadelige gevolgen voor
verkeer voor lokale bewoners niet worden
meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K028

153-06

Inspreker stelt dat kosten voor risicobeperking
bluswater met rioolwater niet zijn meegenomen in
het rapport.

Zie beantwoording Kernpunt: K147

153-07

Inspreker stelt dat de totale kosten van het hele
tracé niet zijn opgenomen in het MER.
Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Kernpunt: K149

152-01

153-08

De wet Basisnet, die begin 2014 van kracht wordt,
garandeert dat de omgevingsrisico's als gevolg van het
vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor onder de
daarvoor geldende wettelijke normen blijven. Dat geldt
dus ook voor de Twentekanaallijn.

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente -
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154-01

Inspreker is tegen alle varianten, omdat er te weinig
informatie is voor een goede keus.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

155-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

156-01

Inspreker is tegen alle varianten en geeft hiervoor
een onderbouwing op hoofdlijnen.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

157-01

Inspreker stelt dat spoorbogen rond Bathmen
ernstige gevolgen hebben voor leefbaarheid en
toekomst van Bathmen

Zie beantwoording Kernpunt: K200

157-02

Inspreker stelt dat aanleg van bogen rond Bathmen
vooral 's nachts (overdag is niet veel ruimte) leidt
tot ernstige geluidsoverlast

Bij het akoestisch onderzoek zijn de gemiddelde
geluidniveaus over een etmaal berekend (Lden). Omdat
geluid in de nacht of avond hinderlijker zal zijn dan
overdag wordt bij de berekening van het Lden de
berekende geluidniveaus in de nachtperiode (23.00 –
7.00 uur) met 10 dB en deze in de avondperiode (19.00 –
23.00 uur) met 5 dB gecorrigeerd. Indien bij een woning
de berekende geluidbelasting te hoog is, zullen
maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen
worden pas in een vervolgonderzoek gedetailleerd
onderzocht maar zullen er dan in elk geval voor zorgen
dat de geluidbelastingen ook in de nacht niet te hoog
zijn.

157-03

Inspreker stelt dat spoorbogen rond Bathmen
leiden tot ernstige schade aan woningen door
trillingen.

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar mogelijk trillingsschade ten gevolge van
treinverkeer optreedt. Bij de variant “Ten oosten van
Bathmen” zullen enkele gebouwen die te dicht op de
spoorlijn liggen, geamoveerd dienen te worden, omdat
deze gebouwen zich binnen het fysieke ruimtebeslag van
de nieuwe spoorlijn bevinden.

158-01

Inspreker geeft aan dat mogelijke
uitbreidingsplannen voor de Twentekanaallijn over
grond van de inspreker vallen en dat dit conflicteert
met eerder gemaakte afspraken bij aankoop van de
grond. Inspreker heeft betreffende grond inmiddels
bebouwd en wil hier geen afstand van doen.

Blijkens de inspraakreactie wordt gedoeld op een
toezegging die zou zijn gedaan door NS Vastgoed BV bij
de verkoop van NS gronden aan inspreker. NS Vastgoed
was niet in staat en niet bevoegd om een dergelijke
verstrekkende mededeling te doen; het betreft
waarschijnlijk een mondelinge mededeling die geen
juridische basis heeft. Indien wordt gekozen voor de
Twentekanaallijn variant dan wordt deze variant
uitgewerkt en vastgelegd in een Tracébesluit. Indien
delen van het eigendom van inspreker daardoor worden
geraakt, dan zal aan de inspreker een volledige
schadeloosstelling worden aangeboden voor de
ontneming van dat deel van zijn eigendom op basis van
de uitgangspunten van de Onteigeningswet en de bij
deze wet ontwikkelde jurisprudentie.

158-02

Inspreker stelt dat vervoer over water
als alternatief voor goederenvervoer per spoor

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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onvoldoende is onderzocht.
Inspreker heeft voorkeur voor de variant “Ten
oosten van Bathmen” en geeft hiervoor een
onderbouwing op hoofdlijnen.
Inspreker stelt dat het omgevingsgeluid al eerder is
gemeten door de gemeente Goor bij de oplevering
van gezondheidsgebouw 'De Olifant'. Daarbij kon
toen al nauwelijks worden voldaan aan de
toelaatbaarheidseisen.

De voorkeur voor de variant “Ten oosten van Bathmen”
is geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis
genomen.
Het huidige akoestische onderzoek is bedoeld om een
keuze tussen de verschillende varianten mogelijk te
maken. In het onderzoek is globaal aangegeven welke
maatregelen en nodig zullen zijn. Nadat een variant is
gekozen worden de benodigde maatregelen in detail
uitgewerkt. Duidelijk is wel dat er plaatsen zijn waar
meer maatregelen nodig zijn dan voor andere plaatsen,
maar de maatregelen zullen zo worden gekozen dat aan
de normen wordt voldaan.

160-02

Inspreker is eerder al genoodzaakt om
geluidwerende maatregelen te treffen om enige
nachtrust te krijgen, vermeerdering van
omgevingsgeluid is dus funest. Ondanks veel
brieven/mails naar gemeente, Syntus en de
ombudsman eindigt de nachtrust van inspreker elke
werkdag om 05.00 uur door Syntus activiteiten.

Nadat een variant is gekozen worden er maatregelen in
detail uitgewerkt. De maatregelen zullen in een MER
fase 2 en TB onderzoek nader worden bepaald en zijn
erop gericht om te voldoen aan de normen ten aanzien
van de geluidbelasting op de gevel. Indien deze
maatregelen niet (voldoende) mogelijk zijn, zal worden
onderzocht of maatregelen aan de gevel nodig zijn. In
elk geval zal het zo zijn dat voor het geluidniveau binnen
voldaan zal worden aan de normen. Voor de volledigheid
kan hier nog worden vermeld dat bij de beoordeling van
de geluidbelasting het geluidniveau in de nacht (23.00 7.00 uur) 10 dB strenger wordt beoordeeld dan het
geluidniveau in de dag.

160-03

Inspreker stelt dat een geluidswand het verband
tussen twee stadsdelen geheel zal verbreken.
Scholen, winkels en gemeentehuis liggen aan de
andere kant van het spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

160-04

Inspreker stelt dat de verbinding met de stad in
Goor nu wordt gevormd door een kleine, intensief
gebruikte voetgangersoverweg. Het wegvallen van
deze verbinding geeft geen reden tot optimisme.
Inspreker vraagt of er budget aanwezig is voor een
tunneltje in Goor (voor bewoners van de wijk
Kevelhammerhoek).

In het ME -onderzoek is niet gebleken dat er ten
behoeve van het project overwegen moeten worden
opgeheven. Er vallen dus geen verbindingen weg.

160-05

Inspreker stelt dat huizen onverkoopbaar worden
en vraagt zich af wie ooit nog zijn/haar huis wil
kopen.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

160-06

Inspreker stelt dat tuinen van aanwonenden
worden verkleind.

Wanneer het naar aanleiding van een definitief ontwerp
noodzakelijk is om over te gaan tot grondverwerving kan
het inderdaad zo zijn dat tuinen van aanwonenden
worden verkleind. Dit zal echter zo veel mogelijk worden
voorkomen. Een groot deel van de grond voor
verdubbeling van de Twentekanaallijn is al eigendom
van ProRail.

161-01

Inspreker vindt dat burgers voor voldongen feiten

Voor de MER procedure Goederenroute Oost-Nederland

159-01
160-01
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worden gesteld door gefaseerde besprekingen en
informatie.

wordt de procedure van het uitgebreide MER gevolgd,
e
waarbij een MER 1 fase is opgesteld ten behoeve van
e
de beslissing omtrent de Voorkeursvariant. De MER 2
fase en het (O)TB worden opgesteld voor de hele
corridor inclusief de Voorkeursvariant. In de te
doorlopen stappen is inspraak mogelijk. Ook zijn
informatieavonden georganiseerd om burgers te
informeren over de inhoud en de procedure. Bij de
besluitvorming worden inspraakreacties betrokken. Wij
herkennen dan ook niet dat er sprake zou zijn van
'voldongen feiten door gefaseerde besprekingen en
informatie'.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

161-02

Inspreker stelt dat andere opties niet
bediscussieerd of onvoldoende zijn uitgelegd, zoals
het onrendabele gebruik van de Betuwelijn.

161-03

Inspreker stelt dat de mankerende aansluiting op
de Betuwelijn niet bediscussieerd of onvoldoende is
uitgelegd.

Zie beantwoording Kernpunt: K129

161-04

Inspreker stelt dat andere opties niet
bediscussieerd of onvoldoende zijn uitgelegd zoals,
de verbinding Groningen via de Noordoostpolder
naar het westen. Inspreker stelt dat een overgang
bij Nieuweschans niet zinvol meer is door het
afschieten van de verbinding Groningen via de
Noordoostpolder. Deze ligt echter wel voor de hand
voor de route richting Scandinavië.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

162-01

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

163-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

164-01

Inspreker maakt zich zorgen over de plannen voor
intensivering van treinverkeer door Delden en stelt
dat dit grote gevolgen zal hebben voor
bewoonbaarheid en woongenot nabij het spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

164-02

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

165-01

Inspreker wil geen variant “Twentekanaallijn”
omdat zijn/haar leven ernstig zal worden aangetast,
doordat het lawaai ten kostte gaat van de
nachtrust.

Nadat een variant is gekozen worden er maatregelen in
detail uitgewerkt. De maatregelen zullen in een MER
fase 2 en TB- onderzoek nader worden bepaald en zijn
erop gericht om te voldoen aan de normen ten aanzien
van de geluidbelasting op de gevel. Indien deze
maatregelen niet (voldoende) mogelijk zijn zal worden
onderzocht of maatregelen aan de gevel nodig zijn. In
elk geval zal het zo zijn dat voor het geluidniveau binnen
voldaan zal worden aan de normen. Voor de volledigheid
kan hier nog worden vermeld dat bij de beoordeling van
de geluidbelasting het geluidniveau in de nacht (23.00 7.00 uur) 10 dB strenger wordt beoordeeld dan het
geluidniveau in de dag.
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165-02

Inspreker wil geen variant “Twentekanaallijn”,
omdat zijn/haar leven ernstig zal worden aangetast,
doordat buiten zitten niet meer kan door het
lawaai.

Voor de variant die wordt gekozen volgt nog verder
akoestisch onderzoek waarbij op woningniveau exact
wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om te
voldoen aan de normen die gelden voor geluidhinder.

165-03

Inspreker wil geen variant “Twentekanaallijn”,
omdat zijn/haar leven ernstig zal worden aangetast,
doordat trillingen zorgen voor scheuren in muren
en het lek worden van thermopane ramen.

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar trillingsschade conform de SBR Arichtlijn op zal treden, ook niet langs de
Twentekanaallijn. De trillingen van treinverkeer in
woningen zijn doorgaans te laag om tot schade te
kunnen leiden.

165-04

Inspreker wil geen variant “Twentekanaallijn”,
omdat zijn/haar leven ernstig zal worden aangetast
doordat het huis enorm in waarde daalt en
onverkoopbaar wordt.

Wij danken u voor het kenbaar maken van uw standpunt
en hebben begrip voor uw zorg. Het voornemen om het
spoor in Oost-Nederland geschikt te maken voor meer
goederentreinen brengt onzekerheid met zich mee, niet
alleen voor omwonenden, maar ook voor
woningzoekenden. Dit kan zich vertalen in een
verminderde verkoopbaarheid van woningen langs het
spoor. Het is van groot belang voor alle betrokkenen om
deze periode van onzekerheid zo kort mogelijk te laten
duren. De voorgenomen besluitvorming over de
goederenroutering door Oost-Nederland is er op gericht
om een ieder zo snel mogelijk de gewenste duidelijkheid
te bieden.

165-05

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

166-01
167-01

Inspreker is tegen alle varianten.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

Inspreker is voor de variant “Twentekanaallijn” en
onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.

De voorkeur voor de variant “Twentekanaallijn” is
geregistreerd.

168-01

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

169-01

Inspreker stelt dat een geheel nieuwe, kortere lijn
langs de grens het beste zou zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K140

169-02

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

170-01

Inspreker maakt zich als aanwonende ernstig
zorgen over de voorgestelde toename van
goederentreinen. Op dit moment passeren 6
personentreinen per uur het huis van de inspreker
en dan kan men elkaar buiten al niet meer verstaan.
Met goederentreinen en eventueel voorgekoppelde
diesellocomotieven wordt dat nog erger. Er is dan
geen sprake meer van woongenot. Inspreker wil
weten hoe dit gaat worden opgelost.

Voor de variant die wordt gekozen volgt nog verder
akoestisch onderzoek waarbij op woningniveau exact
wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om te
voldoen aan de normen die gelden voor geluidhinder. In
elk geval is het zo dat in de toekomst er meer 'stille'
goederentreinen gaan rijden.

170-02

Inspreker gaat er van uit dat de reacties serieus
worden genomen en dat er wordt afgezien van de
plannen.

De reacties uit de inspraak worden zeker serieus
genomen, en zullen worden meegewogen in de
besluitvorming.
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170-03

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

171-01

Inspreker is tegen de variant “Twentekanaallijn” en
onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.
Inspreker stelt dat er aan de spoorlijn bij Bathmen
al zoveel hinder is door trillingen en geluid. Meer
schade is emotioneel niet acceptabel.

De uitspraak tegen de variant “Twentekanaallijn” is
geregistreerd.

172-02

Als om eerder genoemde bezwaren de spoorboog
te Colmschate kon worden afgeblazen door de
vorige minister, zijn onze overwegingen thans
beslist niet minder. Inspreker stelt dat het aan de
staatssecretaris is om de keuze te maken tussen
economie en mensen. Laat haar deze keuze op
termijn niet opbreken.

173-01

Inspreker stelt dat de kosten van de
Twentekanaallijn wellicht hoger uitvallen, omdat
deze variant slecht scoort op archeologisch gebied.
Eerder zijn in Lochem al (proef)opgravingen gedaan
dichtbij het spoor, waaruit bleek dat er niets in de
grond gedaan mocht worden.

De keuze gaat niet 'tussen economie en mensen', zoals
de inspreker stelt. Volgens de informatie uit het MER is
een keuze voor een van de varianten (en dus onder
andere voor verdere economische ontwikkeling)
mogelijk zonder dat tegelijk 'tegen mensen' wordt
gekozen. De effecten van meer goederentreinen voor de
mensen in de omgeving worden immers met
maatregelen beperkt.
Indien de voorkeur op deze variant valt, zal dit
e
onderwerp nadere aandacht krijgen in het MER 2 fase.

173-02

Inspreker mist in het MER de aanwezigheid van
kerkuilen bij de variant “Twentekanaallijn”. Bij
elektrificatie zullen deze vogels 's nachts, tijdens de
jacht, tegen de draden aanvliegen.

In het effectrapport ecologie is gebruik gemaakt van
bestaande gegevens uit het NDFF. (Nationaal Databank
Flora en Fauna). Hieruit is de kerkuil niet naar voren
gekomen. Inspreker stelt terecht dat de kerkuil in het
e
gebied voor kan komen. In de 2 fase MER worden de
effecten op flora en fauna meer in detail in beeld
gebracht.

173-03

Inspreker mist de aanwezigheid van de Hazelworm
bij Lochem, deze uiterst zeldzame hagedis leeft hier
naast het spoor.

In het MER 1 fase is geconstateerd dat de hazelworm
nabij Lochem voorkomt en is nader onderzoek naar deze
soort aanbevolen.

173-04

Inspreker woont op 30 meter van het spoor
(Twentekanaallijn) en heeft nu al last van trillingen,
laat staan wanneer er 36 goederentreinen per
etmaal passeren.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

174-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

175-01

Inspreker vindt het belangrijk dat geluid en
trillingen zoveel mogelijk beperkt worden en liever
nog terug gebracht worden naar een niveau dat
lager ligt dan wat inspreker nu ervaart.

Voor de variant die wordt gekozen volgt nog nader
onderzoek naar geluid en trillingen. Daarbij wordt
onderzoek gedaan naar doelmatige maatregelen. Indien
geen doelmatige maatregelen getroffen worden, wordt
voor geluid nagegaan wat de isolatie waarde van de

172-01

Voor de variant die wordt gekozen volgt nog nader
onderzoek naar geluid en trillingen. Daarbij wordt
onderzoek gedaan naar doelmatige maatregelen. Indien
geen doelmatige maatregelen getroffen worden, wordt
voor geluid nagegaan wat de isolatie waarde van de
woningen is en worden eventuele
geluidsisolatiemaatregelen getroffen. Onderzoek moet
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit is de
waarborg dat het onderzoek objectief wordt uitgevoerd.

e
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woningen is en worden eventuele
geluidsisolatiemaatregelen getroffen. Onderzoek moet
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit is niet
per definitie lager dan de huidige situatie.

175-02

Inspreker vindt het belangrijk dat geluid en
trillingen zoveel mogelijk worden beperkt of
worden teruggebracht naar een lager niveau. Het
langzamer rijden van treinen in de bebouwde kom
kan daarbij aanzienlijk verschil maken.

Voor de variant die wordt gekozen volgt nog nader
onderzoek naar geluid en trillingen. Daarbij wordt
onderzoek gedaan naar doelmatige maatregelen. Indien
geen doelmatige maatregelen getroffen worden, wordt
voor geluid nagegaan wat de isolatie waarde van de
woningen is en worden eventuele
geluidsisolatiemaatregelen getroffen. Onderzoek moet
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het
langzaam rijden van treinen is geen doelmatige
maatregel, maar geldt als ontwerpuitgangspunt.

176-01

Inspreker is tegen de variant “Twentekanaallijn” en
voor een variant over de Twentelijn en onderbouwt
dit met een argumentatie op hoofdlijnen.

De uitspraak tegen de Twentekanaallijn en de voorkeur
voor een variant over de Twentelijn zijn geregistreerd.

177-01

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

177-02

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen noodzakelijk zijn wanneer een trein
met gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt. Inspreker vraagt
waarom er voor vervoer over bestaand spoor door
Oost Nederland niet dezelfde richtlijnen aangaande
geluid, veiligheid, gezondheid, trillingen, milieu
etcetera gelden als voor de Betuweroute.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

177-03

Inspreker stelt voor om de bekostiging van de
oplossing aan de gebruikers over te laten. Zij
kunnen een consortium vormen en de aanleg
bekostigen.

ProRail is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en
onderhoud van (de voorzieningen rondom) het spoor en
de capaciteit op het spoor. ProRail houdt daarom de
regie in handen. Spoorvervoerders betalen aan de
beheerder van het spoor (ProRail in Nederland, DB Netz
in Duitsland) een gebruiksheffing (tol) waarvan de
hoogte afhankelijk is van de lengte en de zwaarte van de
trein en de lengte van de rit.

177-04

Inspreker stelt voor om de bekostiging over te laten
aan de provincies uit de verkoop van de
energieleveranciers.

Hoewel (regionaal) openbaar vervoer een taak van de
provincie is, is ProRail verantwoordelijk voor aanleg,
beheer en onderhoud van (de voorzieningen rondom)
het spoor en de capaciteit op het spoor. Het is mogelijk
dat de provincies financieel een bijdrage kunnen
leveren. In dat geval zullen tussen ProRail en de
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provincie afspraken gemaakt moeten worden. Of de
provincies de bijdrage financieren door middel van de
verkoop van (hun belang in) de energieleveranciers is
aan de provincies.
Zie beantwoording Kernpunt: K126

178-01

Inspreker stelt dat het voornemen om Bathmen
extra te belasten met een spoorboog
onaanvaardbaar is omdat dit een extra verzwaring
en aantasting van het leef- en woonmilieu van
inwoners van Bathmen is.

178-02

Inspreker stelt dat door de spoorbogen de
Bathmense gemeenschap aan drie zijden wordt
ingeklemd door zwaar belastende infrastructuur,
dat het landschap ontsiert en bestaande wegen
afsluit.

Deze aspecten zijn onderzocht en meegewogen in de
deelrapporten Ruimtelijke gevolgen en Landschap,
Natuurbeleving en Cultuurhistorie.

178-03

Inspreker stelt dat Bathmen door geluids- en
gevaarlijke stoffenzonering wordt beperkt in zijn
uitbreidingsmogelijkheden.

Er is geen sprake van een 'geluids- en gevaarlijke
stoffenzonering' langs het spoor in Bathmen. Buiten de
normale strook van 11 meter ter weerszijden van het
spoor, waar ingevolge de Spoorwegwet geen bebouwing
is toegestaan, geldt (zonder of met PHS) ter hoogte van
Bathmen geen enkele gebruiksbeperking aan de
omliggende gronden.

178-04

Inspreker stelt dat Bathmen door geluids- en
gevaarlijke stoffenzoneringen wordt beperkt in zijn
bereikbaarheid.

Zoals uit het MER blijkt is er geen sprake van 'geluids- en
gevaarlijke stoffenzoneringen' langs de varianten; de
bereikbaarheid van Bathmen wordt dus niet beperkt.

178-05

Inspreker stelt dat een verbindingsboog bij
Bathmen het woon- en leefmilieu van mens en dier
door geluidsoverlast wordt bedreigd.

Zie beantwoording Kernpunt: K097

178-06

Inspreker stelt dat een verbindingsboog bij
Bathmen het woon- en leefmilieu van mens en dier
door fijnstof wordt bedreigd.

Zie beantwoording Kernpunt: K097

178-07

Inspreker stelt dat een verbindingsboog bij
Bathmen het woon- en leefmilieu van mens en dier
door het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor
en weg, wordt bedreigd.

Zie beantwoording Kernpunt: K123

178-08

Inspreker stelt dat het MER een te gekleurd en
rooskleurig beeld geeft van de Twentelijn en dat er
is gegoocheld met cijfermateriaal.

Zie beantwoording Kernpunt: K146

178-09

Inspreker stelt dat in het MER het feit dat
goederentreinen met gevaarlijke stoffen niet
mogen stoppen, wordt genegeerd.

Dit berust op een misverstand: er is geen wettelijke regel
dat goederentreinen met gevaarlijke stoffen niet zouden
mogen stoppen.

178-10

Inspreker stelt dat onafhankelijke deskundigen
menen dat het Twentekanaaltracé de kortste,
goedkoopste en minst belastende optie is.

Het is onduidelijk aan welke onafhankelijke deskundigen
inspreker refereert. De Twentekanaallijn is in afstand de
kortste route. Of deze ook de goedkoopste en minst
belastende optie is, hangt af van de criteria die in de
vergelijking worden betrokken. Het MER biedt de
objectieve en feitelijke informatie over de kosten en de
extra overlast die ontstaat als de extra goederentreinen
gaan rijden, ná het treffen van de benodigde

Pagina 256 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording
omgevingsmaatregelen. Die geobjectiveerde informatie
uit het MER moet worden afgewogen tegen allerlei
andere belangen. Deze belangen wegen mee in de
beslissing die de staatssecretaris het komende najaar zal
nemen.

178-11

Inspreker stelt dat een betere oplossing is om de
Betuwelijn met het Duitse spoorwegnet te
verbinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K007

178-12

Inspreker stelt dat een optimale benutting van
vaarwegen een prima alternatief is.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

178-13

Inspreker begrijpt niet dat de kostbare Betuwelijn
niet optimaal wordt gebruikt voor
goederenvervoer, terwijl deze hier speciaal voor is
aangelegd.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

178-14

Inspreker stelt dat de adviescommissie MER eerder
al heeft gemeld dat er gekeken moet worden naar
de afwikkeling van alle goederenstromen richting
Duitsland, voordat alternatieve spoortracés
geïntensiveerd worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K148

178-15

Inspreker stelt dat de groeiprognoses van het
goederenvervoer moet worden geactualiseerd,
gezien afnemende groei en veranderende
wereldmarkten.

Zie beantwoording Kernpunt: K125

178-16

Inspreker stelt dat vervolgens moet worden bezien
wat over het spoor, weg en per schip kan worden
vervoerd met de minste hinder.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

178-17

Inspreker stelt dat de beoordeling niet objectief is
verlopen.

Zie beantwoording Kernpunt: K127

178-18

Inspreker stelt dat bij andere modaliteiten, zoals
over de A1 en bij extra vervoer per containerschip
nog veel winst is te behalen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

179-01

Inspreker is tegen de variant “Twentekanaallijn” en
voor de variant “Ten oosten van Bathmen” en
onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.
Inspreker is van mening dat de Betuweroute beter
moet worden aangesloten op het Duitse
spoorwegennetwerk.

De uitspraak tegen de variant “Twentekanaallijn” en de
voorkeur voor de variant “Ten oosten van Bathmen” zijn
geregistreerd.

181-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

182-01

Inspreker vraagt zich af of de mogelijke
maatregelen voor de drie varianten (met
uitzondering van de Twentekanaallijn) op het
gebied van trillingen en geluid wel goed zijn
doorgerekend.

Het MER fase 1 onderzoek is bedoeld om een goede
keuze te kunnen maken tussen de verschillende
varianten. Maatregelen zijn ook voor dat doel met
voldoende nauwkeurigheid bepaald. De vier varianten
zijn op eenzelfde wijze berekend volgens de geldende
wet- en regelgeving.

182-02

Inspreker vraagt zich af of hij in aanmerking komt
voor geluidswerende maatregelen, omdat hij dit

Het MER fase 1 onderzoek is bedoeld om een goede
keuze te kunnen maken tussen de verschillende

180-01

Zie beantwoording Kernpunt: K129
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niet in het MER-rapport heeft kunnen vinden.

varianten. De mogelijke maatregelen zijn voor dat doel
bepaald. Nadat er een keuze is gemaakt worden de
maatregelen in detail op woningniveau exact bepaald.
Hierbij zullen de maatregelen in eerste instantie erop
gericht zijn om voor de geluidbelasting van de gevels te
voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Als dergelijke
maatregelen niet voldoende mogelijk of doelmatig zijn
om voor de geluidbelasting te voldoen aan de eis die
daaraan is gesteld, worden geluidwerende
voorzieningen aan de gevels onderzocht.

183-01

Inspreker stelt dat er geen kosten zijn geraamd voor
de vele objecten die mogelijk last gaan ondervinden
van trillingen en dat het project daardoor flink
duurder gaat worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K144

183-02

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

183-03

Inspreker stelt dat de huidige spoorlijn wegens
achterstallig onderhoud totaal ongeschikt is voor
zwaar goederenvervoer.

Op geen enkele Nederlandse spoorweg is sprake van
achterstallig onderhoud.

183-04

Inspreker stelt dat de stelling (medegedeeld op de
informatiebijeenkomst) dat er alleen maar
elektrisch aangedreven treinen zouden gaan rijden
niet kan en dat uit het oogpunt van kosten er
gekozen zal gaan worden voor meerdere
diesellocomotieven met alle gevolgen voor het
geluidsniveau en het milieu.

In het MER is aangegeven dat rond 2030 het overgrote
deel van de goederentreinen wordt getrokken door
elektrische locomotieven, en dat circa 10 % dieseltractie
wordt ingezet. Daarmee is gerekend bij de
effectbepalingen in het MER.

183-05

Inspreker stelt dat de machinist bij de landgrens
tijdens de controle op zijn lading de afweging dient
te maken of hij met een lekkende wagon door kan
rijden en vindt dat een onaanvaardbaar risico.

De machinist moet zijn afweging en beslissing vastleggen
en melden. Op het vakkundig en verantwoord handelen
van de machinist wordt toezicht gehouden door de
Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie
van IenM.

183-06

Inspreker vraagt zich af of onderzocht is of treinen
vanuit Nederland wel Duitsland in mogen.

183-07

Inspreker heeft voorkeur voor nieuwe spoorlijn
naar Hannover (diagonaal naar boven) die voldoet
aan de eisen en het veiligheidsniveau van de

Dat is vanzelfsprekend onderzocht. In de Notitie
“Reikwijdte en Detailniveau” is aangegeven dat op basis
van informatie van DB Netz (de beheerder van het
Duitse spoorwegnet) er op het Duitse spoor ten oosten
van Oldenzaal-grens voldoende capaciteit is voor
minimaal 100 goederen treinen per etmaal in beide
richting samen.
Zie beantwoording Kernpunt: K008
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Betuwelijn.

184-01

Inspreker geeft aan het PHS GON project niet te
steunen, omdat nut en noodzaak nog steeds
onvoldoende onderbouwd zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K150

184-02

De inspreker vindt het onacceptabel en
fundamenteel strijdig dat de staatssecretaris in het
najaar van 2013 een besluit neemt over de
voorkeursvariant Zutphen-Hengelo, terwijl de
voltooiing van PHS programmaonderdelen met 8
jaar wordt uitgesteld naar 2028.

Mede ter beperking van onzekerheid voor de omgeving
streeft de staatssecretaris ernaar om het m.e.r.onderzoek zo snel mogelijk af te ronden, zodat
besluitvorming over de Voorkeursvariant kan
plaatsvinden. Op basis van de gekozen variant kan de
e
verdere procedure (MER 2 fase en Tracéwetprocedure)
doorlopen worden. De exacte planning van de diverse
PHS-onderdelen (waaronder Goederenroute OostNederland) en bijbehorende procedures wordt in het
najaar van 2013 aan de hand van de Lange Termijn
Spooragenda bepaald. Dit heeft naar verwachting geen
invloed op de besluitvorming over de Voorkeursvariant.

184-03

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

184-04

De inspreker is van mening dat de kosten voor
aankoop van gronden tussen de verschillende
varianten moet worden meegenomen in de
kosteninschattingen.

Aankoop van gronden is als onderdeel meegenomen in
de raming per variant.

184-05

De inspreker is van mening dat het effect op het
landschap (doorsnijding oude kern van Loo,
vernieling essen-landschap en sloop van oude
kloosterboerderijen) in de Oostboog variant
onvoldoende in het MER is meegewogen.

Als de betreffende variant wordt gekozen zal dit aspect
worden meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

184-06

De inspreker is van mening dat er op het punt van
geluidsoverlast een verkeerd beeld wordt geschetst
door te stellen dat men zonder GON slechter af zou
zijn dan met GON. De huidige situatie zou als
referentie moeten dienen omdat men ook bij
autonome groei maatregelen moet treffen.
Inspreker geeft aan dat de geruststellende en
vergoelijkende stijl van het MER op het punt van
geluidsoverlast slecht is voor de algehele
geloofwaardigheid van het document.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

De inspreker is van mening dat de reële overlast in

Zie beantwoording Kernpunt: K650

184-07

184-08

e

Van uw mening wordt kennisgenomen. In het MER 1
fase is objectieve informatie verzameld en in kaart
gebracht, en zo neutraal mogelijk verwoord. Op basis
van deze objectieve informatie kunnen de varianten
tegen elkaar worden afgewogen. Dat de stijl van het
MER 'geruststellend en vergoelijkend' zou zijn
herkennen wij niet.
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alle varianten veel groter zal zijn dan de overlast
zoals die nu wordt meegenomen in het MER
doordat er alleen geluid boven 55 DB wordt
meegenomen.

184-09

De inspreker vindt het onacceptabel dat op dit
moment de maatregelen en daarbij behorende
kosten voor geluidswerende voorzieningen bij de
Oostboog variant, ter hoogte van de gehele
zuidkant van Bathmen, niet zijn meegenomen.

De voor de verschillende varianten benodigde
maatregelen zijn gebaseerd op berekeningen op de zgn.
geluidproductieplafond (GPP)-punten en ook visueel
gemaakt door kleuring van deze punten. Langs het
nieuwe tracé van de oostboog zijn deze punten nog niet
aanwezig en daarom zijn eventuele voorzieningen hier
niet aangegeven. Bij de beoordeling van de verschillende
varianten is wel rekening gehouden met eventuele
voorzieningen langs nieuwe tracés. In het
Effectenrapport Geluid is dit ook zo in de tekst
aangegeven.

184-10

De inspreker is van mening dat de reële overlast in
alle varianten veel groter zal zijn dan de overlast
zoals die nu wordt meegenomen in het MER,
doordat er geen rekening wordt gehouden met
piekgeluiden.

Zie beantwoording Kernpunt: K052

184-11

De inspreker is van mening dat de reële overlast in
alle varianten veel groter zal zijn dan de overlast
zoals die nu wordt meegenomen in het MER, onder
meer doordat stiltegebieden, verstoring in de nacht
en dergelijke niet worden meegewogen.

Ten behoeve van het effectenrapport Ecologie zijn er
geluidcontouren van 45 en 40 dB(A) LAeq, 24 uur
bepaald (ook in het buitengebied). De geluidniveaus zijn
gemiddelde over 24 uur waardoor de verstoring in de
nacht is meegenomen.

184-12

De inspreker is van mening dat de reële overlast in
alle varianten veel groter zal zijn dan de overlast
zoals die nu wordt meegenomen in het MER
doordat meer verdragend geluid ontstaat bij
hooggelegen tracévarianten.

Voor de berekeningen van de geluidbelastingen zijn
driedimensionale rekenmodellen gemaakt. In deze
rekenmodellen is dus aangegeven hoe hoog de
spoorlijnen liggen alsmede hoe hoog de bebouwing,
schermen en andere omgevingsfactoren zijn. Bij de
berekeningen van de hooggelegen tracévarianten is dus
de invloed van deze hogere ligging meegenomen.

184-13

De inspreker is van mening dat de reële overlast in
alle varianten veel groter zal zijn dan de overlast
zoals die nu wordt meegenomen in het MER
doordat er geen controle is op de spullen waar
vervoerders mee rondrijden.

De emissiegetallen van de diverse
spoorvoertuigcategorieën waarmee in het
rekenprogramma wordt gerekend zijn gebaseerd op een
groot aantal metingen van in Nederland rijdende
voertuigen. Omdat met gemiddelde waarden wordt
gerekend, is de inhoud van de wagons niet van belang.

184-14

De inspreker is van mening dat kwalitatief dit soort
geluidsoverlast effecten in iedere variant moeten
worden meegewogen voor woonkernen.
Bijvoorbeeld voor Bathmen, dat nu al door A1 en
Twentelijn van twee zijden veel geluidshinder
ondervindt zal bij keuze van de Oostboog of
Westboog varianten het dorp van drie zijden te
maken krijgen met onder andere veel meer
verdragend geluid en dat er haast geen
windrichtingen meer zijn waarbij zich een pauze
voordoet in het lawaai.

Zie beantwoording Kernpunt: K625
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185-01

Inspreker vraagt om de noodzaak nog eens goed af
te wegen. Indien voor de Twentekanaallijn wordt
gekozen, dient men verantwoordelijkheid voor de
consequenties te nemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K556

185-02

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

186-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

187-01

Inspreker geeft aan dat het lawaai door de
verbreding van deze snelweg is toegenomen en
wenst geen toename in geluidshinder door
goederenvervoer per trein.

Zie beantwoording Kernpunt: K546

187-02

Inspreker is van mening dat de staatssecretaris in
de beslissing niet alleen moet letten op de normen
uit de wet- en regelgeving, maar ook rekening dient
te houden met de maatschappelijk
normen/onaanvaardbare situaties/menselijke
aspecten/goede leefomgeving en al aanwezige
hinder.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

187-03

Inspreker pleit voor een eigen treinstation voor de
inwoners van Bathmen, vooral nu zij de nadelen
van goederenvervoer en A1 ervaren.

Dit MER heeft niet als doelstelling om een eigen
treinstation voor Bathmen te onderzoeken. Wij nemen
kennis van uw voorstel.

188-01

Inspreker stelt dat ondanks dat zijn woning bij
calamiteiten in de gevarenzone ligt (bron: kaart in
de bijlage van de site NoRail), er geen maatregelen
zijn opgenomen voor veiligheid.

De 'kaart in de bijlage van de site van NoRail' is ons
onbekend. Als uw woning in de nabijheid van het spoor
ligt, kunt u in de kaarten bij het MER nagaan of en welke
maatregelen getroffen zullen worden. Maatregelen voor
de veiligheid zijn nergens in het studiegebied nodig,
omdat de berekende risico's binnen de wettelijke
normen blijven.

188-02

Inspreker meldt dat het MER niet ter inzage lag bij
de gemeente Hengelo en de bibliotheek zoals was
aangekondigd.

In de kennisgeving van het MER 1 fase is inderdaad

Inspreker stelt dat de variant “Twentekanaallijn”
een negatieve impact zal hebben op de kwaliteiten

Zie beantwoording Kernpunt: K158

189-01

e

e

aangegeven dat het MER 1 fase vanaf 28 mei 2013 is in
te zien in onder meer gemeentehuizen en bibliotheken.
e
Dit is ook in Hengelo gebeurd. Het MER 1 fase was
vanaf 21 mei 2013 ook digitaal beschikbaar op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx onder ‘actuele
consultatieprojecten’ en lag ter inzage op andere
e
adressen. Het MER 1 fase is zodoende wel toegankelijk
geweest voor inspreker.
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van het landschap van Lochem (rust, natuur,
fauna) en daardoor ook op het toerisme.

189-02

Uitbreiding van het spoor zal een versnippering van
het landschap en ontregeling faunabewegingen
ecologische hoofdstructuur tot gevolg hebben. De 4
meter hoge geluidschermen, gepland voor Goor en
Delden, zullen een vernietigende werking hebben
op het karakteristieke landschapsschoon.

Zie beantwoording Kernpunt: K120

190-01

Inspreker heeft de grootste voorkeur voor de
Twentekanaallijn en in mindere mate voorkeur voor
de varianten “Ten oosten van Bathmen” of “Ten
westen van Bathmen”. Inspreker is tegen de variant
“Kopmaken te Deventer”.
Inspreker stelt ten aanzien van variant “Kopmaken
te Deventer” dat er voor waterschap Groot
Salland weinig effecten op waterhuishouding zijn.
Fysieke verbreding van de oversteek over het
Overijssel kanaal heeft invloed op Overijsselkanaal.
Dit zijn Keurvergunningsplichtige onderdelen
Waterschap. Doorstroming van het kanaal en de
kerende functie moeten te allen tijde gewaarborgd
blijven.

De voorkeur voor de varianten “Twentekanaallijn”, “Ten
westen van Bathmen”, “Ten oosten van Bathmen” en de
uitspraak tegen de variant “Kopmaken te Deventer” zijn
geregistreerd.

191-02

Inspreker noemt foutieve vermelding van het
waterpeil voor het Overijssels kanaal in het
effectrapport waterhuishouding (bladzijde 22). Dit
moet zijn 5,85 m + NAP in plaats van 4,85 m +
NAP.

Het 'foutieve' waterpeil is gebaseerd op de getallen in
het Waterbeheerplan 2010-2015 van Groot Salland
(Kaart 4: Peilbesluiten & Streefpeilen, District 4). Als dit
peil niet klopt, zal het in de vervolgfase van het project
aangepast te worden. In het MER Hoofdrapport staat
5,85 m +NAP.

192-01

Inspreker betreurt dat de opties om de milieu
belasting voor de varianten terug te dringen, zoals
aangegeven in de rapportage NOV (actualisatie
Trajectnota 24 mei 2012), niet zijn gebruikt.
Inspreker is van mening dat de opties wel de
moeite waard zijn om uitgewerkt te worden in het
MER.

192-02

Inspreker geeft aan dat een MER zich niet à priori
dient uit te spreken over kosten, maar de milieu
aspecten goed dient uit werken.

In de genoemde studie is gekeken naar tracés voor een
geheel nieuwe spoorlijn voor goederenvervoer tussen
Elst en Oldenzaal-grens. Voor het aantal
goederentreinen waar het MER over gaat (gemiddeld 36
extra goederentreinen/etmaal) is aanleg van een geheel
nieuwe spoorlijn echter niet nodig, en dus relatief zeer
kostbaar, vergeleken met het geschikt maken van de
bestaande spoorlijnen. Bovendien geeft ook een nieuwe
spoorlijn milieubelastingen.
In het MER zijn de milieuaspecten uitgewerkt. De kosten
zijn tevens opgenomen omdat deze eveneens een rol
spelen in de besluitvorming.

192-03

Inspreker is van mening dat de hoeveelheid geld die
nu beschikbaar is, een groter argument is dan een
toekomstgerichte oplossing.

De vier in het MER onderzochte varianten zijn alle
toekomstgericht en toekomstvast.

192-04

Inspreker geeft aan dat door het niet gebruiken van
het rapport “Actualisatie Trajectnota / MER Noord
Oostelijke Verbinding” de effecten en de kosten
niet te vergelijken zijn met deze MER en vindt dat
een grote omissie.

In de Notitie “Reikwijdte en Detailniveau” voor het MER
is al aangegeven dat er geen reden is om een geheel
e
nieuwe goederenspoorlijn aan te leggen. In het MER 1
fase is dat in paragraaf 2.2 nogmaals toegelicht. Er is dus
geen reden om de kosten van de 4 onderzochte
varianten te vergelijken met de kosten van een geheel

191-01

De reactie van de inspreker is correct en dat staat ook
als zodanig aangegeven in het rapport.
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192-05

Inspreker vindt de keuze van de referentiesituatie
in het MER niet goed. De huidige situatie moet het
uitgangspunt zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

192-06

Inspreker stelt dat de inschatting intensiteit verkeer
in MER moet uitgaan van worst-case
scenario. Economisch mindere tijden moeten niet
leiden tot verkeerde variantkeuze.

192-07

Inspreker geeft aan dat er te weinig wordt ingegaan
op mitigerende maatregelen en de kosten daarvan.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport “Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer”. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Voor het MER
heeft IenM gekozen voor het hanteren van het
economische hoogste scenario, om tot een
toekomstvaste oplossing te komen.
Het niveau van de uitwerking van de maatregelen
correspondeert met het stadium van de planvorming. Na
de keuze voor het voorkeurtracé zullen de maatregelen
voor het gehele tracé nader bepaald worden in het MER
2e fase.

192-08

Inspreker geeft aan dat het effect van 1 of 2
goederen paden op de ecologie in de samenvatting
van de variant “Twentekanaallijn” wordt afgedaan
als een nuanceverschil.

De verschillen tussen de varianten voor het
Twentekanaal met één of twee goederenpaden staan
uitgebreider beschreven in de hoofdtekst van het MER
en in het effectrapport ecologie. De vergelijking heeft
overigens betrekking op de vergelijking met
referentiesituatie.

192-09

Inspreker geeft aan dat een aantal negatieve
gevolgen voor de ecologie genoemd en minimaal
vergeleken wordt met andere varianten, maar het
feit dat deze gevolgen in absolute zin ernstig en
onacceptabel zijn staat niet het MER.

Uw uitspraak tegen de variant “Twentekanaallijn” is
door ons geregistreerd. Dit deel van uw reactie is een
onderbouwing van deze uitspraak en hiervan is kennis
genomen.

192-10

Inspreker stelt dat kans op een ongeval met
gevaarlijke stoffen bij alle varianten toeneemt
door intensivering trein/goederenverkeer op de
trajecten. Het onderwerp moet niet lichtzinnig
worden afgedaan.

De inspreker heeft gelijk, het onderwerp wordt in het
MER dan ook niet 'lichtzinnig afgedaan'. Er zijn
risicoberekeningen gemaakt om te controleren of de
risico's binnen de landelijk geldende wettelijke normen
blijven; dat is het geval.

192-11

Inspreker stelt dat voldoen aan de wet niet uitsluit
dat de geluidsoverlast in belangrijke mate
toeneemt.

Zie beantwoording Kernpunt: K119

192-12

Inspreker stelt dat ook de effecten van de
geluidbeperkende maatregelen aangegeven moet
worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K120

192-13

Inspreker stelt dat een norm voor
luchtverontreiniging niet aangeeft dat er tot die
norm vervuild mag worden. Het milieu wordt wel
degelijk belast met gezondheidsrisico.

Er is geen sprake van het opvullen van de luchtkwaliteit
tot de norm. De hoogste concentraties in de gebied
bevinden zich in 2030 zeer ruim onder de wettelijke
grenswaarden op het gebied van luchtkwaliteit.
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Daarnaast is de toename in concentraties dermate klein
dat, indien er al sprake zou zijn van een
gezondheidseffect bij toename van concentraties ver
onder de norm, dit erg gering zou zijn.

192-14

Inspreker stelt dat milieubelasting (luchtkwaliteit)
gevolgen heeft voor toeristenbezoek.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

192-15

Inspreker stelt dat niet gekeken wordt naar de
feitelijke toename van hinder en risico voor de
bewoners en/of recreanten en de afbraak van
leefbaarheid en woonomgeving, maar enkel of
waarden onder de wettelijke maxima liggen.

Zie beantwoording Kernpunt: K032

192-16

Inspreker meldt dat er geen maatregelen worden
genomen om trillingshinder tegen te gaan terwijl er
een overschrijding is van streefwaarden voor 1.000
woningen in de Hof van Twente binnen een zone
van 200 m van de spoorlijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K092

192-17

Inspreker geeft aan dat de effecten van trillingen op
de gezondheid ontbreken.

Zie beantwoording Kernpunt: K133

192-18

Inspreker geeft aan dat het aspect schade als gevolg
van trillingen ontbreekt en de bijbehorende
kostenberekening dus onjuist is.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

192-19

Inspreker verwacht dat overwegen een groot deel
van de tijd gesloten zullen zijn waardoor
onaanvaardbare hinder en gevaarlijke situaties
ontstaan onder andere voor schoolkinderen.

192-20

Inspreker vraagt hoe de toename van de
geluidsoverlast, door geluidssignalen van voorheen
onbeveiligde overwegen die nu beveiligd worden,
wordt aangepakt.

In het MER en in het bijbehorende “effectrapport
bereikbaarheid” is op basis van berekeningen
aangegeven dat de overwegen maar beperkt langer
gesloten zullen zijn dan thans. Dat de overwegen 'een
groot deel van de tijd gesloten zullen zijn' is dus niet
juist.
Zie beantwoording Kernpunt: K078

192-21

Inspreker geeft aan dat het eenvoudigweg laten
bestaan van overwegen in Delden en Goor niet
mogelijk is en verwacht aanzienlijke kosten voor
fatsoenlijke oplossingen.

Uit het onderzoek in het MER is gebleken dat er geen
reden is om overwegen op te heffen. Wel zullen er
maatregelen worden genomen om de veiligheid op
e
overwegen te vergroten. Die worden in het MER 2 fase
uitgewerkt.

192-22

Inspreker stelt dat de oversteekbaarheid van
overwegen (variant “Twentekanaallijn”) niet kan
verbeteren omdat er meer treinen gaan rijden en
overwegen daardoor vaker dicht zijn in Delden.

De vergelijking geldt voor het totale studiegebied en ten
opzichte van de referentiesituatie (dus niet ten opzichte
van de huidige situatie). De oversteekbaarheid in de
variant “Twentekanaallijn” is iets beter dan in de
referentiesituatie (voor het totale studiegebied, dus
zowel van de Twentekanaallijn als de Twentelijn).

192-23

Inspreker stelt dat de aanname van 1 goederenpad
niet toekomstvast is.

Zie beantwoording Kernpunt: K065

192-24

Inspreker stelt dat er niet wordt gesproken over de
bodemverontreiniging die door aanleg en gebruik
van het spoor zal ontstaan.

Het treinverkeer brengt door zijn aard, ook zonder
ongelukken, altijd een bepaalde hoeveelheid
verontreiniging in en op de bodem. Zo daalt er
koperslijpsel neer door contact tussen pantograaf en
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bovenleiding, PAK vanwege roetdeeltjes en uitloging van
houten dwarsliggers, zink vanwege slijtage van verzinkt
spoormeubilair, etcetera. De koperemissie ontstaat door
slijtage van de bovenleiding.
De hoeveelheid koper die in de tijd vrijkomt is
afhankelijk van een ingewikkelde combinatie van de
volgende factoren [5]:
 De rijsnelheid;
 De drukkracht tegen de rijdraad;
 De voor stroomafnemer en rijdraad gebruikte
materialen;
 Het aantal stroomafnemers;
 Treinfrequentie;
 De aard van de spanning (AC, DC) en amperage;
 Klimaat (wind, regen)
Deze verontreinigingen zijn niet te vermijden en in
zekere zin te correleren aan het aantal treinbewegingen.
Vanwege de complexiteit in het depositieproces wordt
echter niet verwacht dat de correlatie dermate
significant is dat de concentraties van verontreinigingen
in de toekomst daardoor beduidend zullen verschillen
voor de diverse varianten.
Naast de landschappelijke-, natuur- en
e
cultuurhistorische waarde is in het MER 1 fase in de
verschillende deelrapporten aandacht besteed aan
Ecologie, Barrièrewerking, Geluid en visuele hinder. In
de aanvulling van hoofdstuk 8 van het hoofdrapport
wordt extra aandacht besteed aan de visuele effecten en
zijn extra visualisaties opgenomen.

192-25

Inspreker geeft aan dat ook bij “aansnijding in
beperkte mate” er landschap(swaarde) vernield
wordt. Het gaat niet alleen om het oppervlak, maar
ook om verbindingswegen, geluid- en zichthinder.

192-26

Inspreker geeft aan dat ook bij “aansnijding in
beperkte mate” effecten op de ecologie (opoffering
van monumentale bomen en onderhout met veel
dierlijk leven) en op het welzijn van de bezoekers
voorkomen en deze zijn niet gekwantificeerd in het
MER.

Deze effecten zijn in het MER 1 fase benoemd bij de

192-27

Inspreker geeft aan dat ‘de barrière wordt breder’
een lichte barrière in een ondoordringbaar obstakel
verandert. Een incidentele faunapassage blijft een
lapmiddel en minder faunapassages bij 1
goederenpad is ongewenst.

Het aantal faunapassages zoals opgenomen in het
effectrapport ecologie is voor de Twentekanaallijn gelijk
voor zowel 1 goederenpad als twee goederenpaden. In
het effectrapport Ecologie is als aanbeveling opgenomen
zo min mogelijk hekwerken langs de infrastructuur te
plaatsen. De nadere uitwerking van de mitigerende
e
maatregelen wordt meegenomen in de 2 fase MER.

192-28

Inspreker geeft aan dat de effecten op de
leefbaarheid als gevolg van geluid- en zichthinder
en het wegnemen van zonlicht door
geluidsschermen (en bovenleidingportalen) niet
duidelijk zijn gemaakt.

In de Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013 wordt
gepubliceerd, wordt extra aandacht besteed aan de
visuele effecten en worden extra visualisaties gemaakt

192-29

Inspreker stelt dat zinsnede: “De totale rittijd van

Dit is inderdaad een foutieve benoeming in het MER. Het

e

e

kwalitatieve effecten. In de gedetailleerdere 2 fase van
het MER wordt dit nader uitgewerkt.

e
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de Maasvlakte tot Oldenzaal-grens is bij de variant
“Ten oosten van Bathmen” ongeveer anderhalf uur
korter dan bij de route door de Randstad en 10
minuten korter dan die bij “Ten westen van
Bathmen” en “Ten oosten van Bathmen”.” niet
klopt, omdat die in het stuk over de
Twentekanaallijn staat, terwijl die juist niet
genoemd wordt.

gaat in dit gedeelte over de variant “Twentekanaallijn”
ten opzichte van de andere varianten en deze had hier
vermeld moeten worden.

Inspreker vraagt zich af of het voorgestelde
tijdsritvoordeel in de praktijk gehaald wordt als
gevolg van de mix van stoptreinen en
goederentreinen op het spoor, het gebruik van
enkel spoor en door kruisend treinverkeer bij de
aansluiting van de Twentekanaallijn op de IJssellijn.
Inspreker vindt opmerking dat de energiekosten in
de Twentekanaalvariant lager zijn twijfelachtig,
omdat door de aard van de lijn extra stops
noodzakelijk zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K151

192-32

Inspreker verwacht ook tijdens de bouwperiode
een behoorlijke overlast door allerlei bouw
activiteiten en geeft aan dat de effecten op het
welbevinden van de burgers en de economische
bedrijvigheid tijdens de bouwfase niet opgenomen
in het rapport zijn.

192-33

Inspreker vindt de aanname dat de
Twentekanaallijn in een korte zomerperiode
gebruiksklaar gemaakt kan worden, getuigen van
ongebreideld optimisme. Inspreker verwacht een
betere inschatting.

192-34

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

193-01

Inspreker heeft twijfels of vervoer risicovol zwaar
transport Noordoost Europa sowieso nodig is. Stelt
dat uitgegaan wordt van achterhaalde gegevens
goederentransport. Inspreker stelt dat alternatieve
efficiëntere en goedkopere vervoersvormen
bestaan onder andere per schip.
De groeigedachte, waarop de aanwas van
goederentransport gebaseerd is, is inmiddels
achterhaald.

193-02

Het spoorontwerp van de spoorverdubbelingen op de
Twentekanaallijn is zodanig dat er bij de normale
dienstregeling geen treinen behoeven te wachten: ze
kunnen elkaar op de dubbelsporige gedeelten rijdend
passeren.
De effecten van het bouwproject zelf zijn pas vast te
stellen als de aannemer en de uitvoeringsmethoden
bekend zijn. De beheersing van de effecten van het
bouwproject op de omgeving verloopt via de procedure
van de omgevingsvergunning.
De veronderstelling dat de Twentekanaallijn in een
zomerperiode gebruiksklaar kan worden gemaakt,
berust op een misverstand. Zoals in het rapport
“Ontwerpen” dat bij het MER hoort (in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx) te lezen valt, is de totale
bouwtijd waarschijnlijk meer dan 4 jaar. Een groot
gedeelte van de werkzaamheden kan plaatsvinden
zonder het bestaande spoorvervoer te hinderen, echter
zijn meerder periodes nodig waarbij het spoor buiten
dienst moet worden gesteld. Deze
buitendienststellingen vinden bij voorkeur in de
zomervakanties plaats. Het is dus niet zo dat in een
enkele zomerperiode de werkzaamheden zijn
uitgevoerd.
Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
Zie beantwoording Kernpunt: K118

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
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het TNO-rapport “Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer”. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Dit rapport is van
recente datum (2012) en zorgvuldig tot stand gekomen,
en daarmee niet achterhaald.
Ter voorbereiding van de Voorkeursbeslissing PHS is een
MKBA uitgevoerd, die positief resultaat gaf; investeren
in het PHS geeft meer baten dan kosten.

193-03

Inspreker stelt dat investeringen in goederenspoor
niet rendabel zijn (Betuwelijn).

193-04

Inspreker vindt dat het aanpassen van het spoor
voor goederentransport de samenleving in Twente
opzadelt met een dramatische achteruitgang van
leefbaarheid en verhoging van gezondheidsrisico's
hetgeen in het MER niet becijferd is.

De effecten op de gezondheid zijn in beeld gebracht aan
de hand van de GES-methodiek. Hieruit blijkt dat,
vergeleken met de referentiesituatie, de
gezondheidskwaliteit niet wezenlijk zal verslechteren.

193-05
194-01

Inspreker twijfelt aan nut en noodzaak.

Zie beantwoording Kernpunt: K150

Inspreker is tegen de variant “Twentekanaallijn”
vanwege de hoge kosten en omgevingshinder.

De uitspraak tegen de Twentekanaallijn is geregistreerd.
Van uw onderbouwing is kennis genomen.

195-01

Inspreker vraagt om behalve investerings- en
exploitatiekosten per variant ook de extra kosten
voor de 'omwegvarianten' zoals energiekosten, die
gemoeid zijn met de extra treinbewegingen/langere
afstanden, in het MER en besluitvorming mee te
nemen.

Op de bladzijdes 166/167 van het hoofdrapport staan in
de paragrafen 8.3.7 en 8.4.2 respectievelijk het verschil
in energieverbruik en het verschil in rittijd en
energiekosten per variant beschreven. In het MER en in
de besluitvorming wordt met deze extra kosten rekening
gehouden.

195-02

Inspreker stelt dat het huidige MER rapport vele
onjuistheden bevat en de informatie die u van
Prorail heeft ontvangen is onbetrouwbaar en niet
objectief door het eigenbelang van ProRail. Het
biedt geen betrouwbare basis om een goed besluit
te nemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K165

195-03

Inspreker verwacht dat het doel van Prorail in veel
gevallen niet hetzelfde zal zijn als die van de
minister. Inspreker begrijpt dat samenwerking
tussen het Ministerie van IenM en ProRail
‘gedwongen winkelnering’ is en acht het daarom
des te belangrijker om bij keuzes vooral ook naar de
signalen te luisteren van direct- en indirect
betrokkenen.

De staatssecretaris doorloopt voor het
besluitvormingsproces de hiervoor benodigde wettelijke
procedures. Zowel de m.e.r.-procedure als de
Tracéwetprocedure biedt aan betrokkenen de
mogelijkheid hun zienswijze te geven op de plannen. De
staatssecretaris zal bij de besluitvorming dan ook de
inspraakreacties van betrokkenen betrekken. De
opmerkingen van de inspreker ten aanzien van ProRail
worden niet herkend.

195-04

Inspreker geeft aan dat ProRail haar belangen
probeert na te streven door met getallen te
goochelen, met verkeerde aannames te werken en
een volledig onrealistisch beeld te schetsen van de
gevolgen (een illustratief voorbeeld hiervan de
misleidende foto impressies in het MER rapport op
pagina 124). Tijdens de plenaire informatieve sessie
van Prorail in Bathmen zijn deze punten aan de

Zie beantwoording Kernpunt: K146
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orde geweest maar niet- of nauwelijks beantwoord
door Prorail of Movares met als reden “de experts
zijn niet aanwezig”.
Inspreker vindt het vreemd dat adviezen van de
adviescommissie niet zijn meegenomen in het
verdere onderzoek.

Zie beantwoording Kernpunt: K148

195-06

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

195-07

Inspreker geeft aan dat Movares een commerciële,
niet onafhankelijke organisatie is die er alle belang
bij heeft om Prorail als belangrijkste account te
behouden.

Het m.e.r.-onderzoek is objectief uitgevoerd door een
onafhankelijke partij. Er is geen aanleiding aan te nemen
dat onderzoeken niet objectief zijn uitgevoerd. De niet
onderbouwde stelling van de inspreker wordt niet
herkend.

195-08

Inspreker stelt dat de genoemde aantallen
geluidsgehinderden in het hoofdrapport van het
MER afwijken van genoemde aantallen in de
bijlagen. De geluidsgehinderden bij de verschillende
varianten zijn namelijk niet 'vrijwel even groot'
zoals gesteld wordt door ProRail/Movares,
maar verschillen aanzienlijk namelijk '400 voor de
Twentekanaallijn tegen 9.000 (Twentelijn)'.

Zie beantwoording Kernpunt: K127

195-09

Inspreker is van mening dat Prorail selectief en
onvolledig de betrokkenen informeert met als doel
'het vinkje' te kunnen zetten dat iedereen is
geïnformeerd. Ondanks de onvolledige antwoorden
tijdens de informatieavond in Bathmen zal ProRail
het 'vinkje' zetten.

Op deze niet onderbouwde wantrouwige mening kan
niet gereageerd worden.

195-10

Inspreker stelt dat uitgangspunten van het
regeerakkoord leidend moeten zijn en niet het
rapport dat door het doordenderende Prorail
instituut is opgeleverd.

Het m.e.r.-onderzoek is objectief uitgevoerd door een
onafhankelijke partij. Hierbij zijn de uitgangspunten
gehanteerd van de door het kabinet in 2010 genomen
Voorkeursbeslissing PHS. Er is geen aanleiding aan te
nemen dat onderzoeken niet objectief zijn uitgevoerd.
ProRail heeft, net als de staatssecretaris, belang bij
rechtmatige besluitvorming, waarvoor objectiviteit van
de onderzoeken noodzakelijk is. De visie van inspreker
wordt dan ook niet herkend.

195-11

Inspreker vraagt hoe het zit met de belemmeringen
van de aansluiting van de Betuwelijn op het
sporennet van Duitsland. Wanneer zijn die
weggenomen en wanneer worden de gemaakte
afspraken tussen Duitsland en Nederland hierover
eindelijk uitgevoerd. Als die belemmering is
weggenomen dan heeft dat tot gevolg dat het
Goederen vervoer in Oost Nederland op een hele

Zie beantwoording Kernpunt: K031
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Samenvatting reactie
andere manier afgehandeld kan worden dan in het
MER beschreven.
Inspreker geeft aan dat alleen investeringskosten
en exploitatiekosten zijn terug te vinden in het
rapport. Inspreker vraagt zich af waar de kosten in
het MER staan die per treinbeweging gemaakt
moeten worden. Hoeveel kost het om een trein via
de kortste weg van A (Zutphen) naar B (Hengelo) te
laten rijden en hoeveel kost het om diezelfde trein
van A (Zutphen) naar B (Hengelo) met een omweg
via C (Bathmen) te laten rijden?

Beantwoording

Op de bladzijdes 166/167 van het hoofdrapport staan in
de paragrafen 8.3.7 en 8.4.2 respectievelijk het verschil
in energieverbruik en het verschil in rittijd en
energiekosten per variant beschreven.

195-13

Inspreker stelt dat de politiek zijn
verantwoordelijkheid voor goede veiligheid en
gezondheid, zoals verwoord in het regeerakkoord,
niet kan garanderen als er duizenden mensen
worden getroffen door verhoogd risico voor
de gezondheid en blootstelling aan fijnstof en
geluidsoverlast.

De effecten op gezondheid zijn voor het MER
onderzocht door middel van de GES-methodiek. Hierin
wordt onder andere het effect van geluid en fijnstof
beoordeeld door het toekennen van een
gezondheidscore aan adressen binnen het studiegebied
bij de verschillende situaties en varianten. Hieruit blijkt
voor de verschillende varianten dat er geen sprake is van
een wezenlijke afname van milieugezondheidskwaliteit
ten opzichte van de huidige situatie en de
referentiesituatie.

195-14

Inspreker vindt het geen 'duurzame groei' als
jaarlijks duizenden treinen vele kilometers extra
afleggen doordat niet de kortste route wordt
genomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K642

195-15

Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl
('Bathmen zegt 33x nee')

Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')

196-01

Inspreker vindt het nemen van een besluit te vroeg,
omdat de trillingsmetingen nog niet bekend zijn.
Inspreker pleit voor meerdere metingen en
refereert aan ‘Volvo-trein’ waarbij in de
winterperiode meer trillingen worden ervaren.

196-02

Inspreker constateert in herfst en winter dat het
geluidsniveau hoger is door het ontbreken van
begroeiing.

Het toegepaste trillingsmodel is voor alle
projectvarianten gebruikt. Op basis van dezelfde
uitgangspunten en de op dit moment beschikbare
informatie zijn de projectvarianten met elkaar
vergeleken. De onbekende, specifieke
bodemeigenschappen doen daar niets aan af. De reeds
bekende trillingsmetingen en bodeminformatie zijn
e
gebruikt als invoer voor het model. Voor de 2 fase van
het MER worden wel nulmetingen uitgevoerd in een
selectie van gebouwen rond het spoor. Voor zover
mogelijk zal daarbij rekening worden gehouden met
specifieke wensen van omwonenden, zoals het
uitvoeren van metingen in de winterperiode.
De aanwezigheid van begroeiing kan zorgen voor wat
demping van het geluid. Over het algemeen is het effect
echter gering en bij de berekening van de
geluidbelastingen wordt hier dan ook geen rekening
mee gehouden. (Bij aanwezigheid van veel begroeiing
kunnen de geluidniveaus dus wat lager zijn dan
berekend.)

196-03

Inspreker betwijfelt of de consequenties overzien
worden van de aanleg van geluidsvoorzieningen

Zie beantwoording Kernpunt: K132
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door diverse steden en vreest voor een 'Berlijnse
muur' door historisch Delden. Aanzien en
leefbaarheid worden volgens inspreker te niet
gedaan en maakt Delden onaantrekkelijk voor
bezoekers.

196-04

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

197-01

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

198-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

199-01

Inspreker stelt dat de geluidsoverlast van de
spoorbrug over het Twentekanaal bij het huidige
gebruik al onevenredig groot is en alle
geluidsnormen overtreedt. Inspreker wil weten
welke maatregelen worden getroffen om de
wettelijke norm van 52 dB op zijn woning aan de
Tankinksweg 5 en 5A in Ambt Delden te bereiken.

De exacte maatregelen worden pas later bij een MER 2
fase en TB (tracébesluit) onderzoek bepaald. Hierbij is
het overigens zo dat de toelaatbare geluidbelasting
afhankelijk is van de huidige waarde maar, voor
spoorweggeluid, niet lager zal zijn dan de
voorkeurswaarde van 55 dB. Bij het niet kunnen voldoen
aan de toelaatbare waarde kan een nieuwe hogere
waarde, maar niet hoger dan 70 dB, worden toegelaten.
Als dit het geval is zal onderzocht worden of
gevelmaatregelen nodig zijn.

199-02

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

200-01

De gemeente Rijssen-Holten stelt dat hinder als
gevolg van trillingen en geluid in heftigere mate
wordt beleefd door omwonenden dan omschreven
in het MER en dat, gezien de huidige
klachtafhandeling door Prorail al niet afdoende
wordt gevonden, eerst huidige problemen dienen
worden opgelost.

Het MER fase 1 onderzoek is bedoeld om een keuze te
kunnen maken tussen de verschillende varianten. Nadat
er een keuze is gemaakt wordt in een vervolg MER fase 2
en (ontwerp)tracébesluit onderzoek de maatregelen, die
nodig zijn om hinder in de toekomstige situatie te
voorkomen, tot in detail uitgezocht. Naast de vier
varianten en de referentiesituatie is voor geluid en
trillingen ook de huidige situatie beschreven. Deze is op
eenzelfde wijze bepaald als de 4 varianten. Het MER is er
niet op gericht om de eventuele huidige problemen op
te lossen. In het kader van bestaande klachten gelden
andere procedures, zoals bijvoorbeeld de afhandeling
van schadegevallen bij trillingen.

200-02

De gemeente Rijssen-Holten kan zich niet vinden in
de beoordeling van nieuw aan te leggen spoor
alleen bedoeld voor goederentreinen als niet
opportuun in het MER. Gezien het maatschappelijk
draagvlak voor meer goederentreinen over
bestaand spoor in Oost-Nederland ziet RijssenHolten een speciaal goederenspoor nog steeds als
reëel alternatief.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

200-03

Gemeente Rijssen-Holten stelt dat uit het MER voor
de referentiesituatie onvoldoende maatregelen
blijken om overlast te voorkomen door het

Zie beantwoording Kernpunt: K013

e
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toenemende goederenvervoer. Voor deze
maatregelen zou een kostenraming opgenomen
moet zijn in het MER.
Gemeente Rijssen-Holten stelt dat er in het MER
onterecht geen rekening is gehouden met de
visuele en stedenbouwkundige impact van te
plaatsen geluidsschermen. Naast doelmatigheid zou
er ook gekeken moeten worden naar wenselijkheid
van mitigerende geluidsmaatregelen. Specifiek voor
de Gemeente Rijssen-Holten gaat het om visuele
relatie vanuit het te herontwikkelen De Kol naar
Holterberg en Holter Enk, alsmede de visuele relatie
tussen Holterberg/Holter Enk en Holten.
Door de gemeente wordt langs de spoorlijn in
Holten fors geïnvesteerd in de herontwikkeling van
het oude bedrijventerrein De Kol naar woonwijk en
recreatieve voorzieningen (stationsomgeving). Dit
betekent dat de visuele relatie vanuit de woonwijk
naar de Holterberg en de Holter Enk open moet
blijven. Dit geldt overigens ook voor de visuele
relatie tussen de Holterberg/Holter Enk en het zicht
op het dorp Holten. Met ProRail zijn in dit kader
afspraken gemaakt over het plaatsen van
raildempers ter hoogte van woonwijk De Kol,
aangezien doorzichtige geluidsschermen in verband
met onderhoud (schoonmaak) door ProRail als niet
haalbaar worden beschouwd. De vraag is of
raildempers alleen voldoende bescherming bieden
tegen een toenemende geluidsbelasting en zo nee,
welke alternatieve maatregelen getroffen kunnen
e
worden. De MER 1 fase geeft hier geen antwoord
op.

Bij keuze voor een variant is dit aandachtspunt bij de
e
volgende planfasen. In de aanvulling op het MER 1 fase,
die eind 2013 wordt gepubliceerd, wordt aanvullend
aandacht besteed aan de visuele effecten.

200-06

Gemeente Rijssen-Holten vraagt zich af waarom er
in de referentiesituatie geen geluidsmaatregelen
zijn voorzien ter hoogte van wijk Veeneslagen ten
noorden van het spoor, terwijl dit bij vergelijkbare
wijken aan de zuidzijde van het spoor wel het geval
is.

200-07

Gemeente Rijssen-Holten geeft aan dat het
ontbreken van een kostenraming voor
trillingsmaatregelen een verkeerd beeld geeft ten
behoeve van het afwegen van de varianten.

Het MER fase 1 onderzoek is bedoeld om een keuze
tussen de verschillende varianten te kunnen maken.
Hierbij zijn in de referentiesituatie ter hoogte van de
woonwijk Veeneslagen noch aan de noordzijde noch aan
de zuidzijde maatregelen voorzien omdat volgens de
huidige prognose de waarden van het
geluidproductieplafond niet worden overschreden.
Mocht de keuze zodanig zijn dat geen van de varianten
wordt uitgevoerd waardoor in feite de referentiesituatie
volgt kan het zijn dat op enige tijd de waarden van het
geluidproductieplafond worden overschreden waardoor
dan maatregelen nodig zijn. Vooralsnog zijn echter voor
de referentiesituatie in Rijssen geen maatregelen
voorzien.
Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

200-04

200-05

e

In het MER 1 fase is onderzocht of geluidsmaatregelen
nodig (en doelmatig) zijn. Ontwikkeling van het
bedrijventerrein De Kol is een plan van de gemeente
Rijssen-Holten. De gemeente stelt specifieke eisen aan
het type en de uitvoering van de geluidsmaatregelen in
het kader van dit plan. De uiteindelijk te nemen
maatregelen worden in overleg met de gemeente
vastgesteld. Indien geluidsschermen niet wenselijk zijn in
verband met zichtlijnen en raildempers niet afdoende
functioneren (het effect van raildempers is 2 à 3 dB),
ontstaat er mogelijk een overschrijding van de
streefwaarde. Deze mag echter niet hoger zijn dan 70
dB. Als de streefwaarde wordt overschreden wordt
onderzocht of geluidwerende gevelmaatregelen nodig
zijn.
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200-08

Gemeente Rijssen-Holten stelt dat in Rijssen en
Holten reeds sprake is van matige tot ernstige
trillingshinder, ook als gevolg van grondverankering
van reeds geplaatste geluidsschermen. De
gemeente wil dat wordt aangegeven hoe er
ook voor bestaande trillingshinder adequate
maatregelen worden genomen en niet alleen maar
voor de toekomstige toename van de hinder.

Conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is
trillingshinder onderzocht conform de richtlijn BTS. Deze
richtlijn kijkt naar een toename van de trillingshinder,
niet naar bestaande gevallen. Alleen bij hoge waarden
van de trillingsintensiteit (Vper) dienen maatregelen te
worden afgewogen voor gebouwen waar niet of
nauwelijks een toename in trillingshinder is. In andere
gevallen worden geen maatregelen afgewogen voor
situaties met bestaande hinder conform het huidige
beleidskader. Voor mogelijke trillingsschade ten gevolge
van treinverkeer in de bestaande situatie hanteert
ProRail een afzonderlijke procedure. Diverse
omwonenden in Rijssen-Holten hebben zich gemeld.

200-09

Gemeente Rijssen en Holten maakt zich zorgen om
effecten van toegenomen goederenvervoer op
toerisme en recreatie in de omgeving van het
spoor, door verandering van beleving en toename
van geluidhinder. Dit zal negatieve gevolgen
economische gevolgen hebben voor de gemeente.
In het MER en variantenafweging is hier ten
onrechte geen aandacht aanbesteed.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

200-10

Gemeente Rijssen-Holten vindt vergroting van de
wachttijd op de overgang van de Rijssenseweg niet
acceptabel. Dit vanwege de regionale functie, de
functie als calamiteitenroute voor de A1 en de rol
bij calamiteiten langs het spoor. De gemeente vindt
dat hier een ongelijkvloerse kruising moet komen.

200-11

Gemeente Rijssen-Holten geeft aan dat, ondanks
dat deze niet in het MER zijn opgenomen, er ter
plaatse van de gelijkvloerse spoorwegovergangen in
de kern Holten bij het NS-station en de Beukenlaan
de dichtligtijd ook zal gaan toenemen. Dit zal
nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de
recreatieve functie van beide overgangen. De
gemeente vindt dat hier een ongelijkvloerse
kruising moet komen voor langzaam verkeer.

De overweg Rijssenseweg is een van de overwegen waar
in een aantal varianten sprake is van een (beperkte)
overschrijding van de in dit MER aangenomen
e
streefwaarde voor gemiddelde wachttijd. In het MER 2
fase zal, na een eventuele keuze voor een tracévariant
via de Twentelijn, meer gedetailleerd naar de
verkeerssituatie op de overweg gekeken worden.
De overweg Beukenlaan heeft in het MER de benaming
'Waagweg'. De analyseresultaten geven voor deze
overweg geen aanleiding om te veronderstellen dat er
zich op deze overweg een aandachtssituatie voordoet
voor wat betreft dichtligtijd en wachttijd. Hoewel de
overweg bij het NS-station niet is meegenomen zal hier
hetzelfde beeld naar voren komen. Er is wel rekening
gehouden met maatregelen om de veiligheid op deze
e
overwegen te vergroten. In het MER 2 fase zal, na een
eventuele keuze voor een tracévariant via de Twentelijn,
in detail naar de verkeerssituatie op de overwegen
worden gekeken.

200-12

Gemeente Rijssen-Holten geeft aan dat wanneer er
extra geluidsschermen geplaatst moeten worden de
bereikbaarheid van het spoor minder wordt, terwijl
er wel meer goederentreinen komen rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K029

200-13

Gemeente Rijssen-Holten stelt dat, ter compensatie
van de slechtere bereikbaarheid van het spoor door
hulpdiensten bij calamiteiten, er
een bluswatersysteem nodig is als basisvoorziening.

In het kader van het Integraal Veiligheidsplan, dat
ProRail samen met de Veiligheidsregio's (hulpdiensten)
opstelt, zal aan dit onderwerp aandacht besteed
worden.
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In de tweede fase MER ziet de gemeente dit graag
terug als onderdeel van het Integraal
Veiligheidsplan.

200-14

200-15

Gemeente Rijssen-Holten is het niet eens met de
conclusie in het MER dat het risico op vervuiling van
grond- en drinkwater niet toeneemt. De gemeente
stelt dat als gevolg van de toename van het
goederenvervoer dit risico ook toeneemt door een
grotere kans op een ongeval met gevaarlijke
stoffen. Voor de afvoer van verontreinigd bluswater
is een vloeistofkerende bakconstructie met
afwateringssysteem noodzakelijk om het bluswater
af te voeren tot buiten het
grondwaterbeschermingsgebied.
Gemeente Rijssen-Holten stelt dat de conclusies uit
de afweging tussen de varianten onduidelijk zijn en
dat er verduidelijkt moeten worden op grond van
welke criteria er een besluit zal worden genomen.

e

De hoeveelheden gevaarlijke stoffen die binnen de
risicoplafonds van Basisnet jaarlijks over de Twentelijn
(onder andere langs Rijssen-Holten) vervoerd mogen
worden zijn aanmerkelijk kleiner dan de hoeveelheden
die jaarlijks in de periode van 2003 tot 2012 zijn
vervoerd (deze gegevens worden opgenomen in de
e
Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
gepubliceerd wordt). Er is dus dankzij Basisnet geen
sprake van een toename van de kans op vervuiling van
de bodem, maar van een forse afname van die kans.
Binnen het MER vindt een objectieve vergelijking plaats
tussen de varianten op basis van de (milieu) effecten die
daarin zijn bestudeerd. Maar conclusies worden in het
MER niet getrokken, dat doet de besluitvormer. Daarbij
worden, naast de milieueffecten, nog allerlei andere
aspecten meegewogen, waaronder bijvoorbeeld
economische belangen. Voor die afweging zijn geen
objectieve criteria beschikbaar.

200-16

Op pagina 39 van het MER 1 fase is een kaart met
geïnventariseerde autonome ontwikkelingen
opgenomen. Rijssen-Holten stelt dat de
ontwerpplannen in voorbereiding voor het
Groentransferium inclusief Stationsomgeving
Holten en Stationsomgeving Rijssen dienen te
worden meegenomen in de referentiesituatie.

Voor de autonome ontwikkelingen is uitgegaan van
informatie van onder andere provincie en gemeenten.
Het betreft plannen waarvoor besluitvorming heeft
plaatsgevonden. In de volgende planfase kunnen
plannen waarvoor dit ook het geval is geworden,
meegenomen worden.

201-01

Inspreker verwijst naar in het verleden geleden
schade als gevolg van trillingen van
goederentreinen. Inspreker vraagt welke
maatregelen er genomen worden om tot een
vergoeding van geleden schade te komen.

Zie beantwoording Kernpunt: K093

201-02

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

202-01

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

203-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer

Zie beantwoording Kernpunt: K200
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(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

203-02

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

203-03

Inspreker refereert naar de realisatie van het derde
spoor Emmerich-Oberhausen en (twijfelt aan) het
nakomen van de afspraken die Duitsland met
Nederland gemaakt heeft.

Zie beantwoording Kernpunt: K031

203-04

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

204-01

Inspreker hanteert het standpunt “Nee, tenzij”.
Door de overheden in Oost Nederland is in
november 2011 een standpunt ingenomen over
ontwikkelingen goederenvervoer Oost-Nederland.
Verzocht wordt dit standpunt 'Toename
goederenvervoer via Oost-Nederland : Nee, tenzij '
(tenzij is verwerkt in 7 statements) te verwerken in
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en verdere
onderzoeken.

Zie beantwoording Kernpunt: K113

204-02

Standaardreactie: Bijlage bij reactie Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Bijlage bij reactie
Landsdeel Oost

204-03
205-01

Standaardreactie: Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Landsdeel Oost

Voor gemeente Wierden is het statement “Nee,
tenzij” van landsdeel Oost nog steeds actueel.
Doordat met dit MER naar 'de mening van de
gemeente volstrekt onvoldoende invulling wordt
gegeven aan adequate verzachtende maatregelen is
haar standpunt nu 'Nee'.

De inspraakreactie van de gemeente wordt genoteerd
en meegenomen in de besluitvorming. Ter aanvulling
wordt gemeld dat het niveau van de uitwerking van de
maatregelen correspondeert met het stadium van de
planvorming. Na de keuze voor het voorkeurtracé zullen
de maatregelen voor het gehele tracé nader bepaald
e
worden in het MER 2 fase.

205-02

Gemeente Wierden stelt dat de huidige situatie de
enige juiste, maatschappelijk
verantwoorde referentiesituatie vormt. De keuze
van de referentiesituatie is van grote invloed op de
keuze voor een alternatief van PHS GON. De in het
MER gehanteerde referentiesituatie
(toekomstsituatie zonder PHS) wordt sterk bepaald
door het in de komende jaren gefaseerd in gebruik
e
nemen van de 2 Maasvlakte. De ontsluiting
hiervan voor het goederenvervoer strekt zich uit

Zie beantwoording Kernpunt: K011
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Samenvatting reactie
over het gehele land. Het mag niet zo zijn dat de
toekomstsituatie 2030 zonder de hiervoor
noodzakelijke infrastructurele ingrepen door de
Staatssecretaris in het MER wordt aangemerkt als
referentiesituatie. Immers, dan worden de feitelijke
gevolgen aangemerkt als autonome groei zonder
dat dit wettelijk consequenties heeft.
In het MER wordt vanwege de als uitgangspunt
gekozen referentiesituatie geen rekening gehouden
met drie door de gemeente Wierden gewenste
basisvoorzieningen. Dit betreft:
1. Een blussysteem en geluidschermen langs het
spoor;
2. Een vloeistof kerende bakconstructie onder het
spoor met een afwateringssysteem;
3. Een ongelijkvloerse spoorwegovergang voor
gelijkvloerse kruisingen zoals de
Nijverdalsestraat, met vergelijkbare
barrièrewerking en dichtligtijden.
Dit kan formeel, er zijn dan niet of nauwelijks
wettelijke gevolgen op de Twentelijn voorbij
Bathmen. Moreel en maatschappelijk mag dit naar
de mening van de gemeente Wierden niet. Het
grenst naar haar mening aan onbehoorlijk bestuur.
Inspreker vraagt zich af of de gehanteerde
prognoses voor het goederenvervoer niet te laag
blijken als de economie weer aantrekt, aangezien
de prognoses zijn bijgesteld als gevolg van de
huidige economische crisis.

Beantwoording

Bij het bepalen van de autonome ontwikkelingen in de
omgeving van het spoor is, bij de start van het opstellen
van het MER, aan betrokken gemeenten gevraagd om
hun plannen hiervoor aan te dragen. De plannen die
ontvangen zijn en nu reeds zijn opgenomen in een
(ontwerp-)bestemmingsplan zijn onderdeel van de
referentiesituatie. De specifieke
maatregelen/voorzieningen worden pas in de tweede
fase van het MER bepaald, nu is slechts voor een
onderlinge vergelijking van de verschillende varianten
aangegeven waar maatregelen nodig zijn. Alle
berekeningen en afwegingen zijn gemaakt volgens de
geldende wettelijke normen en voorschriften. Pas nadat
er een variant is gekozen, wordt bij de uitwerking exact
bepaald welke maatregelen/voorzieningen er
genomen/aangelegd moeten worden.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport “Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer”. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Voor het MER
heeft IenM gekozen voor het hanteren van het
economische hoge scenario, deze zijn dus niet te laag
wanneer de economie weer aantrekt.
Het aantal van 148 personentreinen per dag is gelijk aan
de huidige situatie. In het kader van PHS wordt geen
toename van het aantal reizigerstreinen verwacht.

205-05

Inspreker vraagt zich af of er voor de prognose van
2030 een te laag aantal reizigerstreinen (148) is
gehanteerd in het MER op de spoorlijn Deventer Almelo.

205-06

De gemeente Wierden vraagt bij keuze voor de
Twentelijn om een basisvoorziening in de vorm van
een blusssysteem langs het spoor in de bebouwde
omgeving ter compensatie van slechte
bereikbaarheid van het spoor als gevolg van
schermen langs het spoor.

ProRail maakt samen met de Veiligheidsregio's een
Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute OostNederland. Daarin zal ook onderzocht worden of
voorzieningen zoals de gemeente voorstelt noodzakelijk
zijn.

205-07

De gemeente Wierden vraagt bij keuze voor de
Twentelijn in het grondwaterbeschermingsgebied
om een vloeistofkerende bakconstructie met een
afwateringssysteem. Dit ter compensatie van het

Tijdens het MER-onderzoek is hiervoor geen noodzaak
gebleken. Er is ook geen reden voor: als gevolg van het
inwerking treden van de wet Basisnet spoor zal de
omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het
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toenemende risico voor grondwaterverontreiniging
door meer treinverkeer.

spoor langs Wierden zelfs afnemen ten opzichte van het
vervoer in de afgelopen jaren.

205-08

De gemeente Wierden vraagt bij keuze voor de
Twentelijn om een ongelijkvloerse
spoorwegovergang voor huidige gelijkvloerse
kruisingen in de gemeente Wierden om
barrièrewerking en dichtligtijden te verminderen.

205-09

Inspreker vraagt om afsluitmogelijkheden voor het
openbaar riool in Wierden om te voorkomen dat
met giftige dampen verontreinigd bluswater via het
riool in woningen of andere verblijfsobjecten voor
mensen kan binnendringen.

De overweg Hexelseweg in Wierden is één van de
overwegen waar zowel in de huidige situatie, de
referentiesituatie en de varianten sprake is van een
(beperkte) overschrijding van de in dit MER aangenomen
streefwaarde voor gemiddelde wachttijd. Hierbij wordt
overigens opgemerkt dat door verschuivingen in de
dienstregelingen van de varianten de gemiddelde
wachttijd verkort wordt ten opzichte van de huidige
e
situatie. In het MER 2 fase zal echter, na een eventuele
keuze voor een tracévariant via de Twentelijn, meer
gedetailleerd naar de verkeerssituatie op de overweg
gekeken worden.
Inspreker doelt waarschijnlijk op het ongeval bij
Wetteren. Zolang de onderzoeksrapporten daarvan nog
niet beschikbaar zijn, kunnen geen conclusies worden
geformuleerd die wellicht tot aanvullende maatregelen
zouden moet leiden.

205-10

Waarom is de route over Deventer via Zutphen naar
Hengelo geen alternatief bij niets doen? Het is de
gemeente Wierden duidelijk waarom deze route
geen toekomstvariant in dit MER is. Uitgangspunt
voor het MER is dat goederentreinen zoveel
mogelijk via de Betuweroute en de IJssellijn naar
Oldenzaal/grens rijden. De vraag is echter of dit
geen alternatief zou kunnen zijn als uiteindelijk op
enig moment wordt besloten niets te doen en
de als autonome groei aangegeven
ontwikkeling kan doorgaan? Dan komt de
Randstadroute weer prominent in beeld en dan zou
de route over Deventer via Zutphen naar Hengelo
(met mogelijk een noordelijke boog bij Zutphen)
een reële tracévariant kunnen zijn voor de
Twentelijn.

Het alternatief waarbij niets wordt gedaan, heet in het
MER de 'referentiesituatie'. Dit is de situatie die ontstaat
in 2030 indien het voornemen tot het geschikt maken
van de spoorlijn in Oost-Nederland voor meer
goederentreinen niet wordt uitgevoerd. Van belang is
dat de referentiesituatie 'ontstaat' en er niet voor wordt
'gekozen'. Bij het bepalen of de door de gemeente
Wierden aangedragen route in de referentiesituatie
gebruikt zal worden, is het huidige gebruik van deze
route een belangrijke graadmeter. In de huidige situatie
wordt de route van Zutphen naar Deventer en
vervolgens richting Oldenzaal niet gebruikt door
goederenvervoerders. De belangrijkste reden hiervoor is
dat het huidige goederenemplacement onvoldoende
geschikt is voor het kopmaken van goederentreinen. Er
is geen aanleiding te veronderstellen dat dit in de
toekomst anders zou zijn wanneer er niks aan het spoor
zou worden gedaan.

205-11

De gemeente Wierden stelt dat de doorsnijding van
het grondwaterbeschermingsgebied bij de variant
“Twentekanaallijn” op grond van de provinciale
omgevingsverordening tot beperkende
maatregelen zou moeten leiden terwijl dat nu niet
het geval is.

De lokale verbreding van het spoor leidt op zich niet tot
een risicoverhoging op het
grondwaterbeschermingsgebied. Als de variant
e
“Twentekanaallijn” wordt gekozen zal hier in het MER 2
fase opnieuw en meer in detail naar gekeken worden.

205-12

De gemeente Wierden stelt dat er momenteel geen
saneringswoningen zijn in Wierden op het gebied
van railverkeerslawaai, in tegenstelling tot het
aantal van 505 woningen zoals dat vermeld staat in
het effectrapport geluid. Wel kunnen
nieuwe saneringsgevallen ontstaan door de nu

In het Effectenrapport Geluid staat vermeld dat bij het
aantal saneringswoningen wat is genoemd geen
rekening is gehouden met de woningen die reeds zijn
aangepast voorafgaande aan het project PHS
Goederenroute Oost-Nederland. Omdat in Wierden alle
saneringswoningen al zijn aangepakt zijn hier dus geen
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voorziene groei van goederenvervoer op het
spoor. Gezien de geldende
geluidsproductieplafonds zal de infrabeheerder in
dat geval maatregelen moeten treffen.

saneringswoningen meer. Een nieuwe situatie, zoals een
woning waarbij in de toekomst de geluidbelasting hoger
is dan 70 dB, wordt natuurlijk overeenkomstig de
geldende regels afgewerkt.

206-01

Inspreker vraagt aandacht voor de risico's van
incidenten op het spoor.

De gevraagde aandacht is in het MER 1 fase gegeven.
Nog meer informatie hierover volgt in de Aanvulling op
het MER, die eind 2013 gepubliceerd wordt.

206-02

Nadelige effecten van langere wachttijden bij
spoorovergangen en in het bijzonder langere
aanrijtijden van hulpdiensten zijn in het MER
onvoldoende belicht.

Zie beantwoording Kernpunt: K028

206-03

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

206-04

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

206-05

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

207-01

Inspreker is tegen de varianten over de Twentelijn
en onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.

De uitspraak tegen de varianten “Kopmaken te
Deventer”, “Ten oosten van Bathmen” en “Ten westen
van Bathmen” zijn geregistreerd.

208-01

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 469.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 469.

208-02

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K591, K654,
K655, K521, K522, K507, K556, K512 en K576.

209-01

Inspreker is tegen de varianten over de Twentelijn
langs Bathmen.

210-01

Inspreker acht de uitdrukking 'De slager die zijn
eigen vlees keurt' van toepassing.

De uitspraken tegen de varianten “Kopmaken te
Deventer”, “Ten oosten van Bathmen” en “Ten westen
van Bathmen” zijn geregistreerd.
Zie beantwoording Kernpunt: K127

e
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210-02

Inspreker adviseert geen beslissing te nemen zolang
de noodzaak niet bekend is.

De noodzaak is onderzocht in de verkenningsfase van
het programma PHS en beschreven in de
voorkeursbeslissing van het kabinet in juni 2010.
Aanvullend daarop zijn de goederenstudies uitgevoerd
naar aanleiding van moties van de Tweede Kamer. Deze
goederenstudies zijn in juli 2012 aangeboden aan de
e
Kamer, en kort samengevat in het MER 1 fase.

210-03

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

211-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

212-01

Inspreker geeft voorkeur aan goederenvervoer per
schip en is tegen het aanleggen van spoorlijnen ter
compensatie van een slecht werkende Betuwelijn
(bederfelijke waar per vrachtwagen en de realisatie
van een tweede sluis in Eefde).

Zie beantwoording Kernpunt: K118

212-02

Inspreker mist in MER 1 een verslag van een
onderzoek naar de treinramp in Wetteren, België.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

212-03

Inspreker geeft aan dat er heel vaak wordt
gesproken over 'er is uitgegaan van dat...'. Er zijn
voorbeelden te over dat dit verschrikkelijk uit de
hand kan lopen (HSL, Betuwelijn enz.).

Zie beantwoording Kernpunt: K145

212-04

Inspreker geeft aan dat geluiden niet weggemiddeld
kunnen worden. Geluiden zijn er! Het kan niet zo
zijn dat alle woningen aan het spoor dezelfde, lees:
gemiddelde, geluidsoverlast hebben.

Het MER fase 1 onderzoek is uitgevoerd om tussen de
verschillende varianten een keuze te kunnen maken.
Hierbij zijn de geluidniveaus op de zgn.
geluidproductieplafond-punten (GPP-punten, gelegen
ongeveer om de 100 meter en op ongeveer 50 meter
afstand van het buitenste spoor) berekend. Indien het
geluidproductieplafond (GPP) bij de GPP-punten naast
het spoor overschreden wordt, moet bij de afweging van
maatregelen onderzocht worden wat de akoestische
gevolgen zijn voor geluidgevoelige bestemmingen. Voor
de variant die wordt gekozen volgt nog verder
akoestisch onderzoek waarbij op woningniveau exact
wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om te
voldoen aan de normen die gelden voor geluidhinder.
Het geluid wordt dus niet weggemiddeld maar voor elke
woning worden de geluidbelastingen, zelfs per
verdiepingshoogte, afzonderlijk bepaald.

212-05

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

213-01

Inspreker geeft aan dat het MER aan alle kanten
rammelt, onvolledig en onredelijk is.

Zie beantwoording Kernpunt: K165

213-02

Inspreker geeft aan dat de milieueffecten
desastreus zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

213-03

Inspreker is van mening dat de maatregelen om de
effecten te verzachten nauwelijks aanwezig zijn.

In Nederland is een MER-studie verplicht voor
investeringen als het PHS en het is verplicht om de
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gevolgen voor leefbaarheid te minimaliseren, tot binnen
de wettelijke normen. Binnen PHS GON is rekening
gehouden met inpassingsmaatregelen.

213-04

Inspreker geeft aan dat van compensatie geen
sprake lijkt te zijn.

Het uitgangspunt van PHS is dat er zoveel mogelijk
wordt gedaan om eventueel nadeel voor de omgeving,
zoals bijvoorbeeld geluidstoename, trillingsschade en/of
omrijschade tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer door
middel van het aanbrengen van raildempers en
geluidsschermen. Desondanks zou het kunnen
voorkomen dat uw woning door de gevolgen van het
project in waarde daalt of dat uw bedrijf omzetderving
lijdt. Wanneer u van mening bent dat deze situatie zich
voordoet dan kunt u - na vaststelling van het
tracébesluit, welk besluit naar verwachting pas in 2016
zal worden genomen - een verzoek om tegemoetkoming
van deze schade indienen op grond van de 'Regeling
nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999'.

213-05

Inspreker geeft aan dat de toegepaste
geluidsplafonds, hoewel opgenomen in de wet
(SWUNG?), onacceptabel zijn. Langdurige
geluidspieken maken het wonen in de buurt van het
spoor tot een hel. Dit is nadrukkelijk bevestigd door
aanwonenden van de Betuweroute, die indertijd
door het Ministerie gerustgesteld zijn dat het
allemaal wel mee zou vallen en nu dag en nacht
zware overlast hebben terwijl het geplande
goederenverkeer op deze lijn nog maar beperkt
functioneert!

Het akoestisch onderzoek is gedaan volgens de
wettelijke normen en voorschriften. Deze zijn gebaseerd
op gemiddelde geluidniveaus. Uitgangspunt is, dat
wanneer er voldaan wordt aan de wettelijke normen, er
acceptabele geluidhinder is. Geluid is echter een
subjectief begrip waardoor het voor kan komen dat,
terwijl voldaan wordt aan de wettelijk toegelaten
niveaus, er overlast wordt ondervonden. Dit laatste is
blijkbaar bij enkele aanwonenden van de Betuweroute
het geval.

213-06

Inspreker spreekt er schande van als alleen
doelmatige maatregelen uitgevoerd zullen worden.
Daardoor komen veel mensen in een onleefbare
situatie terecht. Iedere burger die meer dan de
maximaal toelaatbare 55 dB op de gevel/tuin krijgt,
dient een afschermende geluidwering te krijgen.

De waarde van 55 dB is de voorkeurswaarde en geldt als
grenswaarde voor een nieuwe situatie. In bestaande
situaties kan de grenswaarde hoger zijn en 55 dB is dus
niet een maximaal toelaatbare waarde. Verder is het
financieel niet haalbaar om in alle situaties in Nederland
waar de geluidbelasting hoger is dan 55 dB
geluidafscherming toe te passen. Vandaar dat de
maatregelen op doelmatigheid worden getoetst. Voor
de situaties waarbij afscherming als niet doelmatig
wordt beschouwd, zal worden beoordeeld of
maatregelen aan de gevel nodig zijn.

213-07

Inspreker geeft aan dat de heer Frank van Heijst van
het Ministerie heeft bevestigd dat de geluidspieken
overlast zouden bezorgen. De heer Van Heijst had
echter alleen met de wet te maken en die zou dan
volgens hem ook aangepast moeten worden!

De heer van Heijst van het ministerie heeft aangegeven
dat, INDIEN er aparte regels zouden moeten komen voor
de beperking van geluidpieken, daartoe de wet zou
moeten worden aangepast. Hij heeft tevens aangegeven
dat het zogenaamde 'passagegeluid' van treinen al is
verwerkt in de huidige berekeningsmethode. Het
geluidniveau van passerende (goederen-) treinen
fluctueert, waarbij de hoogste niveaus (pieken)
voorkomen tijdens een passage en er daarna een
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periode aanbreekt met relatief lage geluidniveaus. Voor
de beoordeling van deze fluctuerende geluidniveaus
gaat de Wet uit van gemiddelde waarden, de
equivalente geluidniveaus, die in de tijd evenveel
energie bevatten als het in werkelijkheid fluctuerende
geluidniveau. Meer pieken leiden tot hogere waarden
van het equivalente geluidniveau, evenals hogere
pieken. Als zodanig houdt het equivalente geluidniveau
rekening met de geluidniveaus tijdens de piek van de
passage. Onderzoek voorafgaand aan de introductie van
het normen stelsel van de Wet geluidhinder toonde aan
dat de equivalente geluidniveaus een goede beschrijving
bieden voor de te verwachten hinder. Dus hoewel de
pieken (het passeren van de treinen) inderdaad overlast
geven, kan de mate waarin dit gebeurt worden
vastgesteld door het equivalente niveau te beoordelen.

213-08

Inspreker geeft aan dat geen rekening is gehouden
met de kosten die gemaakt zouden moeten worden
om het geluidsniveau aan de gevels tot 55 dB terug
te brengen. Volgens de informatie worden deze
kosten pas bepaald nadat het tracébesluit is
genomen.

Het MER fase 1 onderzoek is uitgevoerd om tussen de
verschillende varianten een keuze te kunnen maken
waarbij de effecten op het milieu en de omgeving met
elkaar worden vergeleken. Voor de variant die wordt
gekozen volgt nog een fase 2- en Tracé Besluitonderzoek waarbij op woningniveau exact wordt
bepaald welke maatregelen nodig zijn om te voldoen
aan de normen die gelden voor geluidhinder. De kosten
kunnen dan pas goed worden bepaald.

213-09

Inspreker geeft aan dat met een reële waardedaling
van de woningen (van vrijwel heel Bathmen) in de
kostenraming van de varianten geen rekening is
gehouden, waardoor de kostenplaatjes wel eens
drastisch zouden kunnen veranderen.

Zie beantwoording Kernpunt: K167

213-10

Inspreker geeft aan dat geluidwering van het tracé
langs de snelweg (cumulatie van geluid) niet is
meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

213-11

Inspreker geeft aan dat als je met alles rekening
houdt, waardevermindering Bathmen, cumulatie
snelweg en spoor en meer dan doelmatig voldoen
aan 55 dB op de gevel, dan zou de duurste variant
zou wel eens de goedkoopste variant kunnen
worden.

213-12

Inspreker geeft aan dat voor een goede keuze
eerst de kostenplaatjes volledig worden ingevuld,
inclusief alle schadevergoedingen en compensatie
van waardedaling van de woningen en ook rekening
houdende met de grote voordelen van de

De inspreker noemt 3 extra aspecten waarmee rekening
gehouden zou moeten worden:
1) 'waardevermindering Bathmen': deze valt van te
voren niet realistisch te becijferen;
2) 'cumulatie (van de hinder van) snelweg en spoor': is
al in het MER onderzocht en dus meegenomen.
3) 'meer dan doelmatig voldoen aan 55 dB aan de
gevel': inspreker bepleit om ook ondoelmatige
geluidschermen te plaatsen; dat is in strijd met het
streven om Rijksgelden bij voorkeur doelmatig te
besteden, en zou tot rechtsongelijkheid leiden.
Zie beantwoording Kernpunt: K163
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exploitatie over een korter tracé (Twentekanaallijn).

213-13

Inspreker adviseert om aan te sturen op de variant,
waar de minste mensen overlast van hebben,
oftewel de Twentekanaallijn, en die mensen echt
goed te compenseren, zodat iedereen het gevoel
krijgt dat hij of zij redelijk behandeld is.

Wij nemen kennis van de mening van de inspreker, dat
de Twentekanaallijn de variant is waarbij de minste
mensen overlast ondervinden. Uit het MER onderzoek is
dat niet zomaar af te leiden. Compensatie vindt alleen
plaats voor zover dat op wettelijke regelingen berust.

213-14

Inspreker geeft aan dat veel lawaai veroorzaakt
wordt door de oude wagons van bijvoorbeeld
Schenker. De subsidieregeling voor geluidsarme
wagons is daarbij ontoereikend. Op de weg worden
oude auto's via de APK eruit gehaald. Waarom niet
zo'n APK regeling voor wagons?

Net als auto's moeten treinwagons voldoen aan
minimum-kwaliteitseisen. de Inspectie L&T van het
ministerie IenM ziet erop toe dat de wagens die op het
Nederlandse spoorwegnet rijden aan die eisen voldoen
(vergelijk de APK-keuring voor auto's).

214-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K577, K578, K602, K603, K604,
K521 en K522.

215-01

Inspreker geeft aan dat er met de keuzes voor
spooruitbreiding tussen Zutphen en Hengelo totaal
geen rekening wordt gehouden met de hoeveelheid
mensen die langs de verschillende opties wonen en
heeft de indruk dat de gegevens worden
gemanipuleerd zodat het lijkt alsof optie 1, 2 en 3
minder aanwonenden hebben dan optie 4.

215-02

Inspreker twijfelt aan de economische noodzaak om
binnen nu en 50 jaar het spoorvervoer uit te
breiden. Dit komt uit verschillende cijfers naar
voren en wordt niet door u mee genomen in de
berekeningen en overwegingen.

Effecten zijn inderdaad uitgedrukt in absolute aantallen
en is niet uitgedrukt ten opzichte van het totaal aantal
omwonenden van een variant. Het relatieve aantal
gehinderden speelt een ondergeschikte rol bij de
effectbeoordeling. Naar aanleiding van het advies van de
e
commissie m.e.r. wordt het MER 1 fase aangevuld op
het gebied van de vergelijking van de onderzochte
varianten. Hierbij worden zoveel mogelijk de aantallen
gehinderden in beeld gebracht. Zonder en met
maatregelen.
De vervoersprognoses waarop het MER is gebaseerd
gaan over de periode tot en met 2030, waarin het effect
van de crisis is meegenomen. Er is geen reden om te
twijfelen aan de betrouwbaarheid van die prognoses.

215-03

Inspreker vindt het onbestaanbaar dat bezwaar
maken op de website alleen kan door een voorkeur
voor een van de 4 uitbreidingsplannen uit te
spreken, terwijl inspreker het met geen van de
opties eens is.

Zie beantwoording Kernpunt: K515

215-04

Inspreker stelt dat een keuze voor een variant langs
Bathmen grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid
van het dorp. Inspreker stelt dat er dan geen
vergunningen meer worden verleend voor
nieuwbouw, waardoor de winkels sluiten, het rijke
verenigingsleven doodbloedt en er geen aanwas
van nieuwe bewoners meer is. Inspreker stelt dat
daarmee de toekomst van Bathmen onzeker is.

Zie beantwoording Kernpunt: K551

215-05

Inspreker geeft aan dat het dorp ingesloten gaat
worden door spoorlijnen. Door dit bovengronds te
doen wordt het dorp gesplitst, de voorzieningen
worden minder goed bereikbaar en de brandweer
en ambulance kan een groot gedeelte van het dorp
niet meer bedienen.

Deze punten worden meegenomen in het Integraal
Veiligheidsplan voor de Goederenroute Oost-Nederland,
waaraan ProRail samen met de Veiligheidsregio's werkt.
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215-06

Inspreker vraagt waarom de minister zoveel
gevaarlijk goederenvervoer door dorspkernen zoals
Bathmen laat rijden?

Zie beantwoording Kernpunt: K123

215-07

Inspreker geeft aan dat bij de prognose voor PHS
geen rekening is gehouden met de effecten van de
invoering van ERTMS en/of minder aanbod van
goederen (de prognose is met 20% naar beneden
bijgesteld), waardoor mogelijk de noodzaak van het
GON programma minder is.

Zie beantwoording Kernpunt: K005

215-08

Inspreker vraagt waarom unieke oude boerderijen
gesloopt moeten worden voor een bouwwerk dat
Bathmen's leefbaarheid zal verminderen?

215-09

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Bij de variant Ten westen van Bathmen is sloop van
gebouwen niet aan de orde (MER, paragraaf 5.3.6). Bij
de variant Ten oosten van Bathmen geeft het MER aan
(paragraaf 6.3.6): 'Er worden 4 gebouwen doorsneden.
Bij keuze voor deze variant zal bij het detailontwerpen
moeten blijken of sloop vermeden kan worden. Dat er
'unieke oude boerderijen gesloopt moeten worden'
staat dus nog allerminst vast.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

216-01

Provincie heeft in haar overweging meegenomen
dat er in Oost-Nederland grote zorgen zijn over de
gevolgen van de toename van het goederenvervoer
voor de leefbaarheid en de veiligheid.

Zie beantwoording Kernpunt: K189

216-02

Provincie is van mening dat de prioriteit moet
liggen bij het gebruik van de alternatieven: meer
gebruik van (het Duitse deel van) de Betuweroute
en betere benutting van de mogelijkheden van
vervoer te water;

Zie beantwoording Kernpunt: K118

216-03

Provincie is van mening dat ook de tweede fase
MER moet worden uitgevoerd en dat daarin het
gehele tracé van de Tweede Maasvlakte tot de
Duitse grens moet worden meegenomen en dat
daarin alle kansrijke alternatieven (ook op Duits
grondgebied) moeten worden betrokken.

Het MER 2 fase onderzoek vindt plaats nadat de keuze
voor de voorkeursvariant is genomen door de
staatssecretaris voor het gehele traject Elst-Oldenzaalgrens. De genoemde onderdelen buiten dit traject
(alternatieven) komen hierin dus niet meer aan bod.

216-04
217-01

Standaardreactie: Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Landsdeel Oost

Inspreker dringt er op aan na de eerste fase MER of
direct na uitvoeren van de tweede fase MER een
keuze te maken uit één van de vier varianten welke
in de toekomst als Goederenroute Oost Nederland
zal worden gebruikt. Hiervoor is het noodzakelijk
om direct na de eerste fase MER ook de tweede
fase MER uit te voeren. Door dit proces te volgen
zullen maatregelen genomen worden die de
leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in Borne
moeten verbeteren. Inspreker stelt dat het maken
van een keuze en de daaruit volgende maatregelen
de leefbaarheid ten goede komt en de onzekerheid
onder de bevolking wegneemt.

Mede ter beperking van onzekerheid voor de omgeving
streeft de staatssecretaris ernaar om de besluitvorming
over de Voorkeursvariant zo snel mogelijk af te ronden.
Op basis van de gekozen variant kan de verdere
e
procedure (MER 2 fase en Tracéwetprocedure)

e

e

doorlopen worden. De planning van het MER 2 fase
wordt dan ook door de staatssecretaris bepaald.
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217-02

het MER eerste fase staat dat er bij het aantal
treinen in de referentiesituatie met 56
goederentreinen en 222 reizigerstreinen de
wettelijke normen, voor bijvoorbeeld geluid, niet
worden overschreden en geen wettelijke
maatregelen in Borne nodig zijn om deze treinen te
faciliteren. Bij de drie varianten met één extra
goederenpad over de Twentelijn neemt het aantal
goederentreinen ten opzichte van de referentie
met 6 toe naar 62 per dag. Pas als een van die drie
varianten gekozen wordt zullen er in Borne wel
wettelijke maatregelen nodig zijn die echter pas
worden genomen als deze wettelijk verplicht zijn.
De gemeente Borne wil in het kader van de
leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in Borne
weten of er maatregelen worden getroffen alvorens
de wettelijke normen worden overschreden.

Zie beantwoording Kernpunt: K013

217-03

In het MER is geen aandacht besteed aan de steden
die ten westen van Deventer liggen in de
referentiesituatie. Kunnen de aantallen
goederentreinen zonder maatregelen door deze
steden? De gemeente Borne vindt dat dit beter in
beeld gebracht moet worden en bij de definitieve
keuze moet worden meegewogen.

Zie beantwoording Kernpunt: K013

217-04

Inspreker vraagt zich af of het terecht is dat de
toename van het goederenverkeer in de
referentiesituatie 2030 als autonome groei wordt
gezien. Inspreker is van mening dat de toename van
het goederenvervoer niet los kan worden gezien
van de aanleg van de tweede Maasvlakte. Hoe
wordt rekening gehouden met de gevolgen van de
e
groei van de 2 Maasvlakte en de daartoe
noodzakelijke ontsluitingsstructuur voor
bijvoorbeeld het spoor in de rest van Nederland,
waaronder Twente?

Zie beantwoording Kernpunt: K014

217-05

Inspreker vraagt zich af wat de te nemen
maatregelen zijn op het moment dat de prognoses
voor het goederenvervoer na 2030 weer uitkomen
op de oorspronkelijke (hogere) prognose uit 2010
en hoe dan wordt omgegaan met een te lage
capaciteit van het spoor.

In het geval dit scenario zich voordoet, dan kunnen
maatregelen tot capaciteitsvergroting en/of
herroutering worden beschouwd. Overigens is dat niet
waarschijnlijk aangezien er rekening wordt gehouden
met een scenario van hoge economische groei.

217-06

Inspreker vraagt zich af hoe in de toekomst wordt
omgegaan met capaciteitsproblemen op het spoor.
De gemeente adviseert nu al een zo robuust
mogelijk netwerk te maken en in te zetten op een
'dedicated' spoor in Oost Nederland.

Uit het MER blijkt dat de verwachte 36 extra
goederentreinen/etmaal ingepast kunnen worden op
het bestaande spoornetwerk. De resultaten van het
MER-onderzoek naar 2 extra paden geven aan dat ook in
die situatie op het bestaande spoorwegnet kan worden
voldaan aan de omgevingseisen. De voorgestelde
oplossing is dus toekomstvast, en er is geen reden om de
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kostbare en ingrijpende aanleg van een geheel nieuwe
spoorlijn te overwegen.

217-07

De route via de Twentekanaallijn is aanzienlijk
korter dan de drie varianten vanuit Zutphen via de
Twentelijn naar Oldenzaal en kost de vervoerder
daardoor minder tijd en energie. De gemeente
vraagt in hoeverre energieverbruik, tijdwinst en
keuzevrijheid van vervoerders meeweegt in de
keuze voor alternatieven.

In het MER zijn alle thema's beschouwd die een rol
spelen bij de besluitvorming. Er is echter geen weging
van deze thema's aangegeven. Het is aan de
staatssecretaris om hier een afweging in te maken.

217-08

Gemeente Borne vraagt of bij keuze voor een van
de varianten het wettelijke plafond voor
geluidhinder eerst wordt gevuld alvorens er
maatregelen worden genomen. De gemeente wil
dat al eerder de maatschappelijke normen in acht
worden genomen om de leefbaarheid, veiligheid en
bereikbaarheid in Borne te verbeteren. Deze nemen
sterk af door de sterke toename van
goederenvervoer in de referentiesituatie ten
opzichte van de huidige aantallen. De gemeente wil
weten wanneer er wordt overgegaan tot
maatregelen. Om leefbaarheid en veiligheid te
verbeteren zouden maatregelen naar voren gehaald
moeten worden voordat er verslechteringen
optreden.

De GPP (geluidproductieplafond)-punten zijn bepaald als
gemiddelde van de jaren 2006, 2007 en 2008 verhoogd
met 1,5 dB 'werkruimte'. De niveaus mogen niet boven
de plafondniveaus uitkomen vandaar de jaarlijkse
monitoring. Als de plafondwaarde op een 0,5 dB is
genaderd en er wellicht overschrijding dreigt, moeten er
maatregelen worden genomen. Door deze maatregelen
daalt het niveau weer en kan een 'werkruimte' van 1,5
dB worden bereikt maar dit is geen harde eis. Hoe
kleiner de 'werkruimte' is hoe eerder weer maatregelen
nodig zijn. Het is verplicht om de gevolgen voor
leefbaarheid en veiligheid te minimaliseren tot binnen
de wettelijke normen. De hiervoor benodigde
maatregelen zullen dus worden genomen. De uitvoering
van de maatregelen vindt plaats ná vaststelling van het
Tracébesluit (2016 volgens de vroegste planning).
Borging, zowel qua uitvoeringstijdstip als qua inhoud,
ligt vast in de Tracéwet en de relevante andere wetten.
De omgevingsmaatregelen worden in één projectpakket
uitgevoerd; uitstel van bv bouw geluidschermen omdat
het GPP nog niet bereikt is, ligt niet in de rede. De door
de gemeente genoemde 'maatschappelijke normen' zijn
niet hard en eenduidig, en daardoor niet hanteerbaar in
het project. Conform de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau voor het MER wordt waar beschikbaar
uitgegaan van wettelijke normen.

217-09

De gemeente vraagt zich af of de vergelijking van
GPP data met de berekende geluidsniveaus van de
varianten terecht is. Werkelijke
geluidbelastingniveaus uit meetwaarden zijn hoger
dan de GPP-waarden en in het GPP wordt er
uitgegaan van een vereenvoudigd rekenmodel (bv
situatie zonder bebouwing). De gemeente Borne
vraagt hoe in de toekomst de GPP's en de gemeten
waarden worden vergeleken. De gemeente vraagt
wat de resultaten zijn van verificatie van GPPwaarden buiten bebouwd gebied zoals onderzocht
door RIVM.

De monitoring vindt plaats middels berekeningen op de
geluidproductieplafonds in het kader van het
nalevingsverslag volgens artikel 11.22 van de Wet
milieubeheer dat Prorail jaarlijks moet publiceren. Dit
onderzoek gebeurt aan de hand van de werkelijke
dienstregeling en de meest actuele spoorse parameters.
Indien sprake is van een (dreigende) overschrijdingen
dient nader onderzoek naar maatregelen plaats te
vinden. Metingen zijn niet in de regelgeving voorzien en
vallen buiten dit kader. Voor onderzoek wat door de
RIVM is uitgevoerd is de RIVM verantwoordelijk en
inspreker moet dienaangaande zich tot de RIVM
wenden.
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217-10

De gemeente wil meer aandacht voor piekbelasting
door geluid als gevolg van het spoorverkeer en niet
alleen een norm voor de etmaal gemiddelde
geluidsbelasting. Er bestaat inzicht in metingen
waaruit blijkt dat de piekbelastingen de normen
zoals die bijvoorbeeld gelden op bedrijventerreinen
vergaand overschrijden. Wat zijn de te nemen
maatregelen als gevolg van de toename in
piekbelastingen?

Geluidhinder en de regelgeving van bedrijventerreinen is
anders dan deze van railverkeer (en wegverkeer). Voor
de beoordeling van geluidniveaus van spoorwegen gaat
de Wet milieubeheer uit van gemiddelde waarden, de
equivalente geluidniveaus, die in de tijd evenveel
energie bevatten als het in werkelijkheid fluctuerende
geluidniveau. Meer pieken leiden tot hogere waarden
van het equivalente geluidniveau, evenals hogere
pieken. Als zodanig houdt het equivalente geluidniveau
rekening met de geluidniveaus tijdens de piek van de
passage. Onderzoek voorafgaand aan de introductie van
het normen stelsel van de Wet milieubeheer toonde aan
dat de equivalente geluidniveaus een goede beschrijving
bieden voor de te verwachten hinder.

217-11

In het gezondheidsrapport is de Lden als
maatgevend genoemd t.o.v. de Lnight, dit is echter
niet cijfermatig onderbouwd. Inspreker zou graag
het verschil in Lnight willen zien tussen de huidige
situatie en de varianten en wil graag weten welke
maatregelen vervolgens worden getroffen.

Dit zal worden meegenomen als aandachtspunt voor het
e
MER 2 fase.

217-12

Inspreker vraagt in hoeverre het aantal
geluidsgehinderden van invloed is op de
variantkeuze.

Bij de keuze van een variant worden meerdere thema's
meegewogen. Het aantal geluidgehinderden is er daar
één van.

217-13

De gemeente stelt dat goederentreinen in de
praktijk vaak te hard rijden: 100 km/h i.p.v. de
toegestane 85 km/h. Hoe wordt er om gegaan met
verhoogde geluidbelasting bij zowel berekening van
GPP als varianten als gevolg van deze te hoge
snelheid?
De gemeente vraagt zich af of er bij berekening van
geluidhinder ook rekening is gehouden met lege
treinen, losse locomotieven e.d. en om welke
aantallen het hier dan bij gaat.

Alle varianten zijn berekend met de vastgestelde
baansnelheden. Op deze manier kunnen de
verschillende (toekomstige) situaties op een juiste
manier met elkaar worden vergeleken.

217-14

In dit MER fase 1 onderzoek zijn de effecten van de
verschillende varianten globaal in kaart gebracht om een
goede keuze voor een variant te kunnen maken. Hierbij
is voor alle varianten uitgegaan van eenzelfde prognose
voor het aantal reizigers- en goederentreinen. Naast
deze treinen is er sprake van zogenaamde overige
treinen. Het gaat hierbij dan hoofdzakelijk om lege
reizigerstreinen en, een verwaarloosbaar aantal, losse
locomotieven. In absolute zin is het aantal lege
reizigerstreinen zeer beperkt, maar vooral in de avond
en nacht kunnen ze een significant deel van het aantal
ritten uitmaken en geven ze een zekere geluidbelasting.
Omdat er voor de verschillende varianten geen
verandering verwacht wordt in het aantal lege
reizigerstreinen ten opzichte van de huidige situatie, zijn
ze in deze studie verder buiten beschouwing gelaten. In
de vervolgstudies zullen de overige treinen, voor zover
deze van invloed zijn op de geluidbelastingen, worden
beschouwd.
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217-15

De gemeente vraagt zich of er meetpunten voor
geluidshinder in de bebouwde kom worden
ingericht en hoe de resultaten hiervan dan te
volgen zijn. Worden deze meetdata dan gebruikt
om vast te stellen of er een overschrijding plaats
vindt?

Vooralsnog zijn er geen plannen om meetpunten in te
richten. De monitoring gebeurt middels berekeningen op
de geluidproductieplafonds in het kader van het
nalevingsverslag volgens artikel 11.22 van de Wet
milieubeheer dat Prorail jaarlijks moet publiceren. Dit
onderzoek gebeurt aan de hand van de werkelijke
dienstregeling en de meest actuele spoorse parameters.
Indien sprake is van een (dreigende) overschrijdingen
dient nader onderzoek naar maatregelen plaats te
vinden.

217-16

De gemeente wil weten of het uitgangspunt van 80
% stil materieel in de toekomst realistisch is en hoe
dit gemonitord gaat worden.

Er is inderdaad geen garantie dat rond 2030 80% van de
goederenwagons stiller zijn dan het huidige materieel.
Maar er is WEL een garantie dat de bewoners langs het
spoor er geen nadeel van zullen hebben als er minder
dan 80% stillere wagons gebruikt worden. Het wettelijk
vastgelegde geluidproductieplafond blijft namelijk
onveranderd, dus de bewoner zal niet meer geluid
horen. Ingeval er minder dan 80 % stillere
goederenwagons worden ingezet zullen de vervoerders
minder treinen kunnen rijden binnen de wettelijk
vastgelegde geluidruimte. Dat is meteen een goede
prikkel voor vervoerders om wél hard te werken aan de
inzet van stillere wagons.

217-17

De gemeente vraagt waarom bij het
trillingsonderzoek niet is aangegeven
hoeveel bewoners zich binnen de berekende
contourafstand van de voorkeursgrenswaarde
bevinden in de verschillende situaties.

Conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is
trillingshinder onderzocht conform de BTS. De BTS kent
geen voorkeursgrenswaarde, wel een onderste
streefwaarde die voor nieuwe en bestaande situaties
verschillend is. De gehanteerde methodiek is gebruikelijk
voor trillingsonderzoeken.

217-18

Inspreker vraagt waarom bij het vergelijken van
trillingshinder bij de Twentekanaallijn de
trillingsintensiteit (de Vper) en bij de IJssellijn en de
Twentekanaallijn de trillingssterkte (Vmax) als
dosismaat zijn gehanteerd? Kan op basis hiervan
wel een goede vergelijking worden gemaakt?

Zie beantwoording Kernpunt: K182

217-19

Inspreker wil weten waarom de door de provincie
Overijssel reeds uitgevoerde trillingsmetingen en
opgestelde rapporten niet zijn meegenomen in het
trillingsonderzoek.

Zie beantwoording Kernpunt: K185

217-20

Inspreker wil weten wat de gevolgen zijn
wanneer maatregelen ten behoeve van
bijvoorbeeld trillingshinder te duur of niet
doelmatig blijken te zijn.

In dat geval worden geen (doelmatige) maatregelen
e
getroffen, zoals ook bij bijv. geluid plaatsvindt. In de 2
fase van het MER zal deze situatie nader worden bezien.

217-21

Voor sluitingstijden van overwegen is geen rekening
gehouden met de overige treinen (lege treinen,
losse locomotieven). In spreker stelt dat
sluitingstijden hierdoor worden onderschat en wil
weten hoe hiermee mee om wordt gegaan.

Zie beantwoording Kernpunt: K117
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217-22

Er moet volgens de gemeente Borne meer rekening
gehouden worden met lange dichtligtijden want
deze veroorzaken de grote problemen. Wat is de
spreiding van de sluitingstijd, hoe wordt omgegaan
met de lange dichtligtijden en hoe vaak komen deze
per uur voor?

In de berekeningssystematiek wordt reeds rekening
gehouden met 'lange dichtligtijden'. De gemiddelde
wachttijd voor gemotoriseerd verkeer (waarop onder
andere beoordeeld wordt en die al rekening houdt met
de tijd die nodig is om een wachtrij te laten oplossen) is
de 90e-percentielwaarde van de gemiddelde wachttijd
voor alle 500 berekende spitsuursituaties. Dit is
minimaal vergelijkbaar met andere verkeerskundige
berekeningen waarin meestal wordt gerekend met
gemiddelde werkdagen. Overigens zijn in de
deelrapportage 'PHS GON: Effectrapport bereikbaarheid'
per overweg per variant de dichtligtijden van de kortste,
gemiddelde en langste sluitingen opgenomen. Dit geeft
voor deze eerste fase van de m.e.r. al een eerste beeld
van de spreiding van de dichtligtijden. Aanvullend zal in
e
het MER 2 fase, na een eventuele keuze voor een
tracévariant via de Twentelijn, meer gedetailleerd naar
de verkeerssituatie op de betreffende overwegen
gekeken worden.

217-23

Inspreker stelt dat op de overwegen in Borne de
dichtligtijden al langer zijn dan aangegeven staat in
de overweganalyse van het MER en dat daardoor
dichtligtijden na uitvoering van PHS-GON nog hoger
zijn dan nu berekend. In de tweede fase MER wordt
er ingegaan op overwegen in Borne. Inspreker
vraagt op welke wijze dit wordt gedaan, welke
inspanning er vanuit het ministerie hiervoor
komt en of het niet beter is dit al voor aanvang van
de tweede fase MER te doen. Uit onderzoek van de
gemeente Borne blijkt dat het optimaliseren van de
verkeersstromen in Borne erg moeilijk is in te
passen. De gemeente Borne wil graag weten
wat het ministerie voor de gemeente Borne gaat
doen om de barrière van het spoor op te lossen
waardoor de veiligheid sterk wordt verbeterd.

De gemeente Borne heeft een viertal overwegen waar
voor een groot deel zowel in de huidige situatie, de
referentiesituatie als de varianten sprake is van
(beperkte) overschrijdingen van de in dit MER
aangenomen streefwaarde voor de gemiddelde
wachttijd. Het beeld van de voor de huidige situatie
berekende wachttijden in het MER komen goed overeen
met het beeld dat uit het onderzoek van de gemeente
Borne zelf naar voren is gekomen. Zoals reeds genoemd,
in de deelrapportage 'PHS GON: Effectrapport
bereikbaarheid' staat aangegeven dat een ingreep per
overweg niet snel als reële mogelijkheid naar voren zal
komen, indien elke overschrijdingssituatie louter op
overwegniveau bekeken wordt. De verkeerssituatie
dient dan ook op het niveau van de kern als geheel
beschouwd te worden. Hierover zijn reeds gesprekken
gaande tussen ProRail en de gemeente Borne.
e
Aanvullend zal in het MER 2 fase, na een eventuele
keuze voor een tracévariant via de Twentelijn, meer
gedetailleerd naar de verkeerssituatie op de overwegen
gekeken worden.

217-24

Als gevolg van een bovengemiddeld aantal
storingen in Borne gaan mensen in Borne onder de
gesloten spoorbomen door. Inspreker wil weten
hoe dit risico wordt meegenomen bij afweging bij
toenemende dichtligtijden en welke oplossingen
hier voor worden gegeven.

Bij het bepalen van de in dit MER aangenomen
streefwaarden voor de gemiddelde wachttijd voor zowel
gemotoriseerd als langzaam verkeer is er rekening mee
gehouden dat boven bepaalde grenzen (voor wachttijd)
gedrag kan optreden dat niet gewenst is. Hierbij wordt
uitgegaan van een reguliere situatie en wordt dus geen
rekening gehouden met storingen of andersoortige
incidenten. In de kostenschatting is rekening gehouden
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met extra maatregelen om de veiligheid op de
overwegen te vergroten. Hierbij kan gedacht worden
aan het plaatsen van een AHOB, het verbeteren van het
vertrekproces van stoptreinen en het aanpassen van de
lay-out van de weg of de overweg.

217-25

Inspreker vraagt hoe er bij toename van
treinverkeer wordt voorkomen dat er overwegen
vaker in storing gaan.

ProRail maakt overwegen die geschikt zijn voor zowel
weinig als veel treinen per uur. Er zijn niet meer
storingen aan overwegen waar meer treinen over rijden.

217-26

Inspreker vraag zich af waarom er geen prioritering
e
is toegepast bij de overweganalyse in het MER 1
fase en wil weten hoe dit alsnog in de afweging
komt.

Het verkeerskundige belang van overwegen komt tot
uiting in het gebruik (de intensiteit). Deze intensiteit
speelt een belangrijke rol bij het berekenen van de
gemiddelde wachttijd voor gemotoriseerd verkeer
(opgebouwd uit de dichtligtijd en de tijd die het kost tot
een wachtrij bij een overweg is opgelost) en het
berekende aantal voertuigverliesuren (dat bij een drukke
overweg veel hoger is dan bij een niet-drukke overweg).
Het 'belang' van de overwegen wordt dus wel degelijk
meegewogen.

217-27

Inspreker stelt dat overwegen naast het station
onnodig lang dicht zijn en dat dit leidt tot
onderschatting van de dichtligtijden. Hoe wordt
hier mee om gegaan?

In de berekeningssystematiek wordt rekening gehouden
met het al dan niet aanwezig zijn van zogenaamde stopdoor systemen. Dergelijke systemen zorgen er voor dat
de 'onnodig' lange wachttijden bij overwegen dicht bij
stations worden verkort. Daar waar deze systemen
aanwezig zijn, zijn de effecten meegenomen in de
berekeningen. Daar waar deze systemen niet aanwezig
zijn, is rekening gehouden met de door de inspreker
bedoelde lange dichtligtijden.

217-28

Inspreker vraagt hoe op de overwegen in Borne zal
worden gestreefd naar een reductie van
voertuigverliesuren en vermindering van
overschrijding van streefwaarden van wachttijd.

Zoals reeds in de deelrapportage 'PHS-GON:
Effectrapport bereikbaarheid' staat aangegeven dat een
ingreep per overweg niet snel als reële mogelijkheid
naar voren zal komen, indien elke overschrijdingssituatie
louter op overwegniveau bekeken wordt. De
verkeerssituatie dient dan ook op het niveau van de kern
als geheel beschouwd te worden. Hierover zijn reeds
gesprekken gaande tussen ProRail en de gemeente
Borne.

217-29

De omgevingsgerichte thema's hebben met name
betrekking op nieuw aan te leggen infra. In het MER
is geen variant opgenomen waarbij er een nieuw
spoor om Borne wordt aangelegd zoals rondom
Bathmen en de extra sporen op de
Twentekanaallijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K187

217-30

Met betrekking tot de ruimtelijke effecten willen
we aangeven dat geluidschermen hoger dan 2
meter in Borne niet wenselijk zijn.

We nemen kennis van deze mening. Bij de uitwerking
van geluidmaatregelen in het Ontwerp tracébesluit zal
worden bezien of hiervoor alternatieven beschikbaar
zijn.

218-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
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219-01

Inspreker uit zorgen over de gevolgen van de
routevariant 'Twentekanaallijn' voor de natuur, de
rust en de ruimte rondom het B&B.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

219-02

Inspreker vreest voor het moeten sluiten van de
B&B als gevolg van trillingen-/geluidsoverlast
waardoor de bezetting terugloopt.

Het MER fase 1 onderzoek is uitgevoerd om tussen de
verschillende varianten een keuze te kunnen maken
waarbij de effecten op het milieu en de omgeving met
elkaar worden vergeleken. Voor de variant die wordt
gekozen volgt nog een fase 2- Tracébesluit-onderzoek
waarbij op woningniveau exact wordt bepaald welke
maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de normen
die gelden voor geluidhinder. Voor uw B&B, die is
gelegen op 200 meter van het tracé, is waarschijnlijk de
geluidbelasting lager dan de voorkeurswaarde die geldt
voor geluidgevoelige bebouwing. Er is daardoor sprake
van een - voor de wetgever - acceptabele geluidhinder.

219-03

Inspreker vreest voor waardedaling
en onverkoopbaarheid van haar woning.

Zie beantwoording Kernpunt: K190

219-04

Inspreker stelt de minister aansprakelijk voor alle
(financiële) schade die voor haar uit de realisering
van de Twentekanaallijn gaat voortvloeien.

Het uitgangspunt van PHS is dat er zoveel mogelijk
wordt gedaan om eventueel nadeel voor de omgeving,
zoals bijvoorbeeld geluidstoename, trillingsschade en/of
omrijschade tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer door
middel van het aanbrengen van raildempers en
geluidsschermen. Desondanks zou het kunnen
voorkomen dat uw woning door de gevolgen van het
project in waarde daalt of dat uw bedrijf omzetderving
lijdt. Wanneer u van mening bent dat deze situatie zich
voordoet dan kunt u - na vaststelling van het
tracébesluit, welk besluit naar verwachting pas in 2016
zal worden genomen - een verzoek om tegemoetkoming
van deze schade indienen op grond van de 'Regeling
nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999'.

219-05

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn dwars
door natuur- en agrarisch gebied in tegenstelling
tot de overige varianten die zich grotendeels in de
omgeving van steden en/of snelwegen bevinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K155

219-06

Inspreker geeft aan dat de bovenleiding van de
Twentekanaallijn horizonvervuiling tot gevolg heeft.

In paragraaf 5.7.7 in het Effectrapport Landschap
Natuurbeleving en Cultuurhistorie wordt aandacht
besteed aan dit aspect. Hierbij wordt aangegeven hoe
compensatie en mitigatie van de bovenleiding kan
e
plaatsvinden. In het MER 2 fase komen de maatregelen
meer gedetailleerd aan de orde.

219-07

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn
geluidsoverlast tot gevolg heeft.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

219-08

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn ten
opzichte van andere varianten de natuur het meest
aangetast wordt.

Uw bezwaar tegen deze variant is geregistreerd. Van uw
onderbouwing is kennis genomen.

219-09

Inspreker geeft aan dat de routevariant

Bedankt voor uw mening. Uw bewering wordt voor wat
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“Twentekanaallijn” fors duurder is dan de overige
varianten.

betreft bouwkosten gestaafd door paragraaf 8.4.3 op
bladzijde 168 van het hoofdrapport.

219-10

Inspreker wil op de hoogte gesteld worden van
de maatregelen die getroffen worden om de
overlast voor het bedrijf/huis te voorkomen.

De doelstelling van het MER 1 fase is om te kunnen
vergelijken tussen de routevarianten. Het detailniveau
van het onderzoek is daarop aangepast (staat in de
e
Notitie R&D). In de 2 fase van het MER wordt het
onderzoek gedaan op het detailniveau dat nodig is voor
een Ontwerp Tracébesluit (vgl. bestemmingsplan) en in
die fase worden de onderzoeken toegespitst op het
detailniveau van individuele woningen.

219-11

Inspreker wil een bevestiging dat de waardedaling
van het bedrijf/woonhuis gecompenseerd wordt.

Na vaststelling van het tracébesluit kunt u - indien u
meent dat u nadeel lijdt dat direct is te wijten aan PHS een verzoek tot tegemoetkoming van het nadeel
indienen bij ProRail, die dit verzoek namens de Minister
van Infrastructuur en Milieu behandelt. Bij de
beoordeling van uw verzoek om nadeelcompensatie
wordt de vraag gesteld: behoort de schade tot het
‘normaal maatschappelijk risico of ondernemingsrisico’?
Is het antwoord daarop ‘ja’, dan blijft de schade voor uw
eigen rekening. Ook is van belang of PHS als
schadetoebrengende oorzaak voor de ‘redelijk denkend
en handelend koper’ wel of niet voorzienbaar was. Is dat
het geval dan wordt de schade niet vergoed. De nadelige
gevolgen van PHS zijn voorzienbaar vanaf het moment
dat de plannen hiervoor officieel bekend zijn gemaakt.
Daarbij doet het er niet toe of u de plannen al dan niet
heeft ingezien en de plannen daardoor al dan niet
kende.

220-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

221-01

Inspreker verwacht dat een nieuwe stal
van €600.000,- waardeloos wordt als gevolg de
oostelijke spoorboog.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

221-02

Inspreker vreest voor voortzetting van zijn
boerenbedrijf in de variant 'Oostelijke spoorboog
bij Bathmen'.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

221-03

Inspreker is van mening dat als in Hamburg de
zeehaven klaar is, de Duitsers de treinen niet vanuit
Rotterdam laten rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K124

221-04

Inspreker geeft aan niet te willen opdraaien voor de
e
ambities van de 2 maasvlakte.

Zie beantwoording Kernpunt: K134

222-01

Inspreker vraagt zich af hoe het met schade die
ontstaat aan bedrijfspand of woning als gevolg van
de komst van meer en zwaarder goederenvervoer.

Zie beantwoording Kernpunt: K033

222-02

Met de treinramp in België (Wetteren) in het
achterhoofd vraagt inspreker zich af of hij nog veilig
kan blijven wonen langs het spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

e

Pagina 290 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

222-03

Inspreker vraagt zich af of hij nog wel kan
slapen door geluidsoverlast als gevolg van lange
treinen en de bel van de overweg. Evenmin
verwacht inspreker dat buiten zitten in de toekomst
geen optie meer is.

De geluidwering langs het spoor bij uw woning zal
worden bepaald op basis van de wettelijke
geluidnormen. Die wettelijke normen zijn onder andere
bepaald op basis van onderzoek naar slaapverstoring.
Het is de doelstelling van de wetgever dat de
geluidnormen zodanig zijn dat slaapverstoring niet of
amper vóórkomt. Hoe dat in uw geval zal uitpakken zal
pas blijken als het project gerealiseerd is en de extra
goederentreinen rijden.

222-04

Inspreker vreest voor de verkoopbaarheid van zijn
bedrijf en woning en vraagt zich af of er met de
waardedaling van onroerend goed rekening is
gehouden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

222-05

Inspreker vraagt zich af wie de waarschijnlijk
noodzakelijk zijnde extra geluidisolatie betaalt.

Extra geluidisolatie is pas nodig als de geluidbelasting
van de gevel te hoog is en voorzieningen om deze te
verlagen niet mogelijk of niet doelmatig zijn. De kosten
van de voorzieningen zijn dan voor ministerie I&M.

222-06

Inspreker verwacht extra vernielingen door
jongeren na een avondje stappen als gevolg van
langere dichtligtijden.

Het is niet onze verwachting dat er vernielingen zullen
gaan plaatsvinden ten gevolge van langere dichtligtijden.

223-01

Inspreker vraagt of Duitsland wel belang heeft bij
de doorvoer door Duitsland via Oldenzaal in
verband met de in augustus 2012 te openen Jade
Weser Port. In hoeverre zijn de met Duitsland
gemaakte afspraken nu bindend?

Zie beantwoording Kernpunt: K124

223-02

Inspreker geeft aan dat als de afspraken niet
bindend zijn, het voorstelbaar is dat Duitsland geen
haast zal maken met de aansluiting op het Duitse
net in Oldenzaal.

Zie beantwoording Kernpunt: K031

223-03

Inspreker vraagt waarom er voor vervoer over
bestaand spoor door Oost Nederland niet dezelfde
richtlijnen aangaande geluid, veiligheid,
gezondheid, trillingen, milieu etcetera gelden als
voor de Betuweroute.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

223-04

Inspreker vraagt of er een kans bestaat dat de
staatssecretaris in het najaar, gezien de gerezen
vragen, nog geen beslissing kan nemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K001

223-05

Inspreker vraagt wat de staatssecretaris gaat
doen aan de onzekerheid waarmee aanwonenden
nu al ruim 20 jaar leven.

Zie beantwoording Kernpunt: K002

223-06

Inspreker is van mening dat de overheid er goed
aan zal doen om voor een dergelijk groot project
een volledig nieuw tracé buiten woonkernen te
overwegen, waardoor tevens de economie
en werkgelegenheid gestimuleerd worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

223-07

Inspreker hoopt dat financiële ongelukken zoals
gemaakt bij recente vervoersprojecten zullen

Zie beantwoording Kernpunt: K145
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worden voorkomen.

224-01

Inspreker vraagt zich af wat het economisch belang
oftewel de toegevoegde waarde voor Nederland is
van de beoogde spoorlijn.

De verwachting is dat de nationale economie blijft
groeien, ondanks de huidige recessie. Dit geeft groei van
het reizigers- en goederen vervoer. Vanwege de
blijvende groei van het reizigers- en goederenvervoer is
het noodzakelijk dat het spoorwegennet voorbereid
wordt op de toekomst. Hiervoor is het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer opgezet. Vanzelfsprekend
wordt daarbij rekening gehouden met de gevolgen voor
leefbaarheid en milieu en worden adequate
omgevingsmaatregelen getroffen. Het realiseren van
PHS is een landsbelang dat daarmee indirect ook voor
burgers en de regio's voordelen oplevert.

224-02

Inspreker geeft aan dat in het havengebied van
Wilhelmshafen gestart is met de bouw van een
containerhaven. Inspreker stelt voor dat een aantal
van de schepen die Rotterdam aandoen en waarvan
de lading bestemming Noord-Duitsland heeft
doorvaart naar Wilhelmshafen of een andere Duitse
haven.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

224-03

Inspreker is bezorgd voor de leefbaarheid in
Bathmen als gevolg van een nieuwe spoorboog.

Zie beantwoording Kernpunt: K126

225-01

Natuur en Milieu Overijssel hanteert als
uitgangspunt dat de groei van het goederenvervoer
over het spoor niet mag leiden tot een
verslechtering van de leefbaarheid langs het spoor.
Om dit te kunnen beoordelen vindt Natuur en
Milieu Overijssel het van groot belang dat alle
effecten van het begin af aan volledig en uitputtend
in beeld worden gebracht in het MER.

In het kader van het MER eerste fase zijn de effecten
globaal bepaald ten behoeve van de vergelijking van de
e
varianten. In het MER 2 fase zullen alle aspecten
opnieuw, en dan in detail, in beeld worden gebracht.

225-02

Natuur en Milieu Overijssel hanteert als
uitgangspunt dat als gevolg van de groei van het
goederenvervoer over het spoor de effecten op
natuur, landschap en duurzaamheid niet negatief
mogen zijn. Om dit te kunnen beoordelen vindt
Natuur en Milieu Overijssel het van groot belang
dat alle effecten van het begin af aan volledig en
uitputtend in beeld worden gebracht in het MER.

Van uw standpunt is kennis genomen. In het MER 1 fase
zijn in het deelrapport ecologie de effecten onderzocht
e
op beschermde soorten en gebieden. In de 2 fase MER
worden deze effecten meer in detail onderzocht.

225-03

Milieu en Natuur Overijssel vindt dat alle varianten
negatief tot zeer negatief scoren op de aspecten
leefbaarheid, natuur, landschap en milieu. Er zijn
hele forse maatregelen nodig om deze effecten te
mitigeren en compenseren. Gezien de komende
bezuinigingen is het maar de vraag of deze
maatregelen gefinancierd kunnen worden.

Het is niet de bedoeling om te bezuinigen op
mitigerende en compenserende maatregelen. Deels zijn
dergelijke maatregelen trouwens wettelijk verplicht.

225-04

Natuur en Milieu Overijssel geeft aan dat de kosten
van drie van de vier varianten uit het MER het
taakstellend budget overschrijden dat in het MIRT

In het debat met de Tweede Kamer over de
bezuinigingen heeft de staatssecretaris nadrukkelijk
aangegeven niet te bezuinigen op maatregelen die

e
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Projectenboek 2013 wordt vermeld. Natuur en
Milieu vreest dat dit ten koste zal gaan van de
maatregelen voor mitigatie en compensatie.

noodzakelijk zijn om overlast en risico’s te beperken.

225-05

Natuur en Milieu Overijssel heeft ervoor gepleit om
het m.e.r. ineens voor het gehele traject uit te
voeren (Elst-Duitse grens). Het resultaat is nu dat er
op basis van studies naar een onvolledig tracé een
keuze zal worden gemaakt voor een variant.

Zie beantwoording Kernpunt: K170

225-06

In het licht van de grote negatieve effecten en het
beschikbare (taakstellend) budget, pleit Natuur en
Milieu Overijssel voor het uitvoeren van het MER
voor het gehele tracé van Elst tot aan de Duitse
grens.

Voor het gehele tracé van Elst tot aan Oldenzaal-grens,
inclusief de gekozen voorkeursvariant, zal een m.e.r.onderzoek worden uitgevoerd dat zal resulteren in een
e
e
MER 2 fase. Het MER 2 fase wordt opgesteld ten
behoeve van het (Ontwerp-)Tracébesluit voor het gehele
tracé.

225-07

Natuur en Milieu Overijssel pleit voor het aanvullen
van het MER, voor het gehele tracé van Elst tot aan
de Duitse grens, met onderzoek naar intensivering
van het goederenvervoer op de Betuwelijn en
intensivering van het goederenvervoer per schip.
Deze varianten dienen integraal in het MER te
worden opgenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

226-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

227-01

Inspreker geeft aan dat er geen noodzaak is de
spoorlijn aan te leggen aangezien de economische
groei stagneert.

Zie beantwoording Kernpunt: K125

227-02

Inspreker geeft aan dat er geen noodzaak is de
spoorlijn aan te leggen aangezien zowel de
binnenvaart als de Betuwelijn nog ruim voldoende
capaciteit hebben om de groei aan te kunnen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

228-01

Inspreker betwijfelt het maatschappelijk nut en
noodzaak.

Zie beantwoording Kernpunt: K150

228-02

Inspreker is van mening dat de negatieve effecten
op omgeving, natuur en dorpskernen schromelijk
worden onderschat en gefundeerd zijn op onjuiste
of inmiddels achterhaalde uitgangspunten en
randvoorwaarden.

De beoordeling van de effecten op omgeving en
leefbaarheid is gebaseerd op wettelijke vastgestelde
normen en richtlijnen. Daarnaast is er gebruikt gemaakt
van de ten tijde van het onderzoek meest actuele
invoergegevens en inzichten.

229-01

Inspreker spreekt zich uit tegen alle varianten en
onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.

Uw uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

230-01

Inspreker is van mening dat er nog gedegen
onderzoek nodig is betreffende de risico's die dit
project met zich mee zal brengen.

In het MER is in beeld gebracht welke risico's er zijn voor
de omgeving en hoe de verschillende varianten
verschillen van elkaar en ten opzichte van de
e
referentiesituatie. In het MER 2 fase zal voor een
variant nog in nader detail worden bekeken wat de
risico's zijn van het extra goederenvervoer en worden
indien nodig maatregelen voorgesteld.
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231-01

Inspreker is tegen de variant “Twentekanaallijn”
vanwege de hoge kosten, de negatieve effecten op
het landschap en het feit dat deze door
woonkernen gaat.

De uitspraak tegen de Twentekanaallijn is geregistreerd.
Van uw onderbouwing is kennis genomen.

232-01

Inspreker is voor de variant Twentekanaallijn
vanwege de kortere afstand, de elektrificatie die
ook voordelen heeft voor personenvervoer, minder
aanwonenden en minder trillingoverlast vanwege
grondsoort.

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

233-01

Inspreker geeft aan dat hij een nadelige
uitgangspositie heeft door de veelheid aan
aspecten en de uiterst beperkte reactietijd voor
burgers en dus in zijn belangen wordt geschaad.

Het m.e.r.-onderzoek betreft inderdaad een veelheid
aan aspecten. Om deze aspecten zo duidelijk mogelijk
toe te lichten en toegankelijk te maken voor burgers zijn
informatieavonden georganiseerd, waar ook
gelegenheid is geboden voor het stellen van vragen. Wij
gaan ervan uit dat de inspreker van deze aangeboden
gelegenheid heeft gebruik gemaakt. De gehanteerde
reactietijd is gebruikelijk voor dergelijke projecten.

233-02

Inspreker is van mening dat ook alternatieven
gelegen buiten de beschouwde en dichtbebouwderegio tussen Elst en Oldenzaal in dit MER
meegenomen hadden moeten worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

233-03

Inspreker vindt dat bij de reactiemogelijkheid via
het internet ook de optie 'geen van de 4 varianten'
mogelijk had moeten zijn.

U hebt gelijk, dat had beter gemoeten. Uit de ontvangen
reacties hebben wij opgemaakt dat deze
onvolkomenheid op het reactieformulier geen
belemmering is geweest voor wie wilde aangeven tegen
alle 4 varianten te zijn.

233-04

Inspreker geeft aan dat met het dikke
technocratische-bureaucratische document naar
een eindresultaat toe geredeneerd en geschreven
wordt, zodat de bewindslieden met weinig tijd als
vanzelf een der Bathmen-varianten zullen kiezen.

Deze weergave van het besluitvorminsproces sluit niet
aan op de werkelijkheid. De suggestie wordt gewekt dat
de beslissing van de voorkeursvariant puur op de
informatie uit het MER zal worden gebaseerd. De
informatie uit het MER zal echter nog zorgvuldig worden
afgewogen tegen andere belangen, waaronder
economische. Daarnaast wil de staatssecretaris de
meningen van aanwonenden en andere
belanghebbenden horen.

233-05

Inspreker geeft aan dat de zienswijzen van RONA,
gemeente Deventer, BelangenVereniging Bathmen,
Stichting Spoorhinder en de analyse van
Bathmenaar ir. Piet Rademakers zijn geacht ook
namens hem te zijn ingediend. Hij wenst daarom
persoonlijk de beantwoording op deze zienswijzen
te krijgen.
Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een

Reacties worden zoveel mogelijk gebundeld
beantwoord, een persoonlijke beantwoording is
zodoende helaas niet altijd mogelijk. Inspreker kan zelf
in de Reactienota de antwoorden nagaan op de
genoemde zienswijzen.

233-06

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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alternatieve modaliteit.

233-07

Inspreker stelt dat in het MER geen rekening is
gehouden met het feit dat Bathmen zowel geluid en
luchtvervuiling ondervindt van de autosnelweg A1
als van extra goederentreinen of een nieuw tracé
langs Bathmen. De hinder van weg en spoor moet
dus gecumuleerd worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

233-08

Inspreker stelt dat de lengte van het traject een
maat is voor het ongevalrisico. Omdat variant 4
Twentekanaal 50% korter is, en het ongevalrisico
zwaar weegt, moet in het MER variant 4 gekozen
worden.

Het ongevalrisico is maar één van de vele aspecten die
mee wegen bij het kiezen van de voorkeursvariant.

233-09

Inspreker mist in het MER het aspect robuustheid
van het spoornetwerk: omleidingroutes bij
calamiteiten. Dit pleit voor variant
Twentekanaallijn, omdat in dat geval de route
Deventer-Almelo een omleidingroute kan zijn bij
een calamiteit of storing. De Twentekanaallijn is
daarentegen niet geschikt als omleidingsroute.

Uw voorkeur is door ons geregistreerd. Van deze
onderbouwing van uw voorkeur is kennis genomen.

233-10

Inspreker geeft aan dat het aantal
geluidsgehinderden met +/-450, 20 maal kleiner is
bij de Twentekanaallijn dan in de andere varianten.
Het MER geeft een (foute!) berekening die anders
suggereert.

Bij de bepaling van het aantal geluidgehinderden is voor
een variant niet alleen het aantal gehinderden langs de
variant meegenomen maar ook het aantal personen die,
in die situatie, langs de andere spoorlijn(en) worden
gehinderd. Bij de keuze voor bijvoorbeeld de
Twentekanaallijn met 1 goederenpad zijn er in 2020
langs de Twentekanaallijn 420 en langs de IJssellijn en
Twentelijn 9.492 gehinderden. Totaal voor deze situatie
9.912 gehinderden.

233-11

Inspreker gaat er vanuit dat als de plannen
ongewijzigd worden doorgezet langs een van de
'noordelijke varianten', de minister in het volle
bewustzijn schade veroorzaakt aan gezondheid en
eigendommen van meer aanwonenden langs de
route naar de Duitse grens dan nodig en
verantwoord is.

Het uitgangspunt van PHS is dat er zoveel mogelijk
wordt gedaan om eventueel nadeel voor de omgeving,
zoals bijvoorbeeld geluidstoename, trillingsschade en/of
omrijschade tegen te gaan. Maatregelen zullen worden
getroffen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Dit
gebeurt onder meer door middel van het aanbrengen
van raildempers en geluidsschermen. Dat de
voorgenomen goederenroutering door Oost Nederland
desalniettemin als een aantasting van het leefgenot van
aanwonenden in Oost-Nederland ervaren kan worden,
wordt zeker beseft.

233-12

Inspreker geeft aan dat geluidshinder optreedt ten
tijde van piekbelastingen en niet in de periode dat
er geen trein rijdt en dus niet te middelen valt.
Mocht de wet dit zo voorschrijven, dan is het
noodzakelijk die wet eerst te herzien en vervolgens
een nieuw MER te laten maken.

Zie beantwoording Kernpunt: K052

233-13

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder
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233-14

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

234-01

Inspreker heeft voorkeur voor vervoer per schip
naar Noord Duitsland.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

235-01

Inspreker is tegen de variant Twentekanaallijn en
heeft voorkeur voor de variant “Ten oosten van
Bathmen”.
Inspreker stelt dat geluidschermen van 4 meter
hoog een grote visuele beperking vormen en/of dat
zij het huidige vrije uitzicht van de aanwonenden en
de leefbaarheid zeer negatief beïnvloeden.
Aangezien dorpskernen (visueel) in tweeën worden
gedeeld wordt hierbij vaak de vergelijking met de
'Berlijnse muur' aangehaald.

Wij hebben kennis genomen van uw onderbouwing en
voorkeur voor de variant “Ten oosten van Bathmen”.

235-03

Inspreker vreest voor waardevermindering van zijn
huis.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

235-04

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

236-01

Inspreker is tegen de variant Twentekanaallijn
vanwege omdat de hoge kosten in deze tijd
onaanvaardbaar zijn.

Uw uitspraak tegen de Twentekanaallijn is geregistreerd.
Van uw onderbouwing is kennis genomen.

236-02

Inspreker stelt dat er zojuist een gezondheidspark is
gerealiseerd direct naast de bestaande spoorlijn
Delden-Hengelo waarop diverse
crisisopvangtehuizen voor kinderen en een
basisschool zijn gevestigd. Bij calamiteiten op het
spoor is dit totaal onaanvaardbaar.

In het Integraal Veiligheidsplan, dat ProRail samen met
de Veiligheidsregio's maakt, zullen zo nodig maatregelen
worden opgenomen om in deze situatie bij calamiteiten
adequaat te kunnen optreden.

236-03

Inspreker stelt dat er een ziekenhuis pal naast de
spoorlijn ligt. Inspreker vraagt waar, bij
calamiteiten, de gewonden naar toe moeten indien
het ziekenhuis moet worden ontruimd.

In het Integraal Veiligheidsplan, dat ProRail samen met
de Veiligheidsregio's maakt, zal dit punt nader worden
uitgewerkt.

237-01

Inspreker ondervindt reeds hinder van trillingen en
verwacht in de toekomst een toename.

Het project kan, afhankelijk van de woonlocatie en de
uiteindelijk gekozen variant, leiden tot een toename in
trillingshinder. Wanneer de trillingen ontoelaatbaar
e
toenemen ten gevolge van het project, worden bij de 2
fase van het MER maatregelen nader onderzocht
conform de BTS. Door het nemen van maatregelen
wordt de toename van de trillingshinder ten opzichte
van de huidige situatie beperkt.

238-01

Inspreker twijfelt aan onafhankelijkheid en juistheid
van de referentiesituatie omdat de
referentiesituatie gebaseerd is op een aanname van
een belanghebbende partij.

Wij nemen kennis van deze opvatting. Dat het
onderzoek door ProRail in nauwe samenwerking met
onder andere NS en KNV Spoorgoederenvervoer wordt
uitgevoerd is een logisch gevolg van de vraagstelling. De
referentiesituatie 2030 is bepaald op basis van

235-02

Zie beantwoording Kernpunt: K132
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zorgvuldig afgewogen criteria. De onderzoeken voor het
MER zijn uitgevoerd door een onafhankelijk
adviesbureau.

238-02

Inspreker geeft aan dat overlast voor mens, milieu
en landschap in het buitengebied van Bathmen niet
in verhouding staat tot enige 'opbrengst'.

De verwachting is dat de nationale economie blijft
groeien, ondanks de huidige recessie. Dit geeft groei van
het reizigers- en goederen vervoer. Vanwege de
blijvende groei van het reizigers- en goederenvervoer is
het noodzakelijk dat het spoorwegennet voorbereid
wordt op de toekomst. Hiervoor is het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer opgezet. Vanzelfsprekend
wordt daarbij rekening gehouden met de gevolgen voor
leefbaarheid en milieu en worden adequate
omgevingsmaatregelen getroffen. Het realiseren van
PHS is dus een landsbelang dat daarmee indirect ook
voor burgers en de regio's voordelen oplevert.

238-03

Inspreker geeft aan dat Bathmen door een nieuwe
spoorboog wordt ingeklemd en daarmee
onleefbaar wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K527

238-04

Inspreker geeft aan dat geen rekening wordt
gehouden met cumulatie van geluid (A1 en
goederenspoor).

Zie beantwoording Kernpunt: K138

238-05

Inspreker acht het MER onjuist en verwijst naar de
Belangenvereniging Bathmen.

Wij verwijzen u naar de beantwoording van de reactie
e
van de Belangenvereniging Bathmen op het MER 1 fase.

238-06

Inspreker geeft aan dat de adviezen die de
Commissie voor m.e.r. in 2012 heeft gegeven met
betrekking tot ‘leefomgeving centraal’ of met
betrekking tot ‘breder onderzoek’ zijn totaal
genegeerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K148

238-07

Inspreker vraagt zich af welk belang de overheid
heeft bij het onderzoeken van routevarianten die
tientallen kilometers langer zijn en bovendien door
een veel groter bewoond gebied gaan. Hoe
verhoudt zich dit tot een zorgzame en betrouwbare
overheid en tot het beleid van diezelfde overheid
om CO2 uitstoot terug te dringen?

Voor elke variant uit het MER geldt dat de route die
vervoerders af moeten leggen om bestemmingen in
Noord-Duitsland of verder te bereiken veel korter is dan
een route via het Ruhrgebied. Dit heeft een lagere CO2uitstoot tot gevolg. De verschillen in af te leggen afstand
tussen de varianten onderling zijn relatief klein
vergeleken met de winst in afstand ten opzichte van de
route via het Ruhrgebied. Daarom worden meerdere
varianten overwogen, aangezien er ook andere factoren
van belang zijn.

239-01

Zonder alternatief tracé voor de IJssellijn verwijst
inspreker het idee van hoogfrequent spoor naar de
prullenbak.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

240-01

Havenbedrijf Amsterdam ziet logistieke
beperkingen voor de variant Kopmaken te
Deventer. Kop staart maken leidt tot tijdsverlies,
geeft een groter risico op vertraging (ook voor
personentreinen op dezelfde route) en kan leiden
tot extra kosten voor de vervoerders. De extra

Zie beantwoording Kernpunt: K175
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kosten (vertraging, inzet extra treinsets, tijdsverlies
kop/staart maken) zijn niet meegenomen in het
MER.

240-02

Havenbedrijf Amsterdam betwijfelt de conclusie
(paragraaf 8.7, tabel 8-22) dat Kopmaken te
Deventer over het algemeen de kleinste effecten
heeft. De scores (gebruikswaarde,
toekomstvastheid en goederenpaden) ten opzichte
van de referentiesituatie lijken niet reëel ingeschat.

De uitspraak van het Havenbedrijf tegen de variant
Kopmaken te Deventer is geregistreerd. Van de
onderbouwing van deze uitspraak is kennis genomen.

240-03

Havenbedrijf Amsterdam stelt dat
conclusie 'toekomstvastheid' bij 1 of 2
goederenpaden niet dezelfde score kunnen
opleveren bij iedere variant. Het havenbedrijf pleit
voor de Voorkeursbeslissing PHS, namelijk voor
routering volgens het 2/2/2/model.

De suggestie van de inspreker is niet juist. De score voor
de variant Twentekanaallijn (-) is lager dan die van de
andere drie varianten (0). Deze drie tracévarianten
scoren hoger dan de variant Twentekanaallijn omdat bij
de vervoersvariant met één goederenpad er een
restcapaciteit van één goederenpad is, terwijl bij de
tracévariant Twentekanaallijn dat niet het geval is. Voor
alle tracévarianten geldt dat bij de vervoersvariant met
twee goederenpaden er geen restcapaciteit beschikbaar
is.

241-01

Regio Twente ondersteunt de reactie die in
Landsdeel Oost-verband is opgesteld en de reactie
van Veiligheidsregio Twente.

Voor de reactie op de brief in Landsdeel Oost-verband
en van Veiligheidsregio Twente verwijzen wij naar de
beantwoording onder de volgnummers 267
respectievelijk 246.

241-02

Alle vier in het MER beschreven varianten gaan in
Twente over bestaand spoor en doorsnijden alle
kernen. Regio Twente vindt het jammer dat een
meer robuuste en duurzame lange
termijnoplossing, zoals een dedicated spoorlijn
buiten kernen om en/of het overslaan van
goederen niet wordt onderzocht. Regio Twente is
positief over het feit dat de studie naar de Noordtak
van de Betuweroute is geactualiseerd, maar
verlangt een meer diepgaande versie van deze
actualisatie. Regio Twente roept de staatssecretaris
op om te kiezen voor een oplossing die de komende
generaties meegaat en verder te kijken dan de vier
varianten uit het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

241-03

Regio Twente vindt dat aan hinderbeleving net
zoveel belang moet worden gehecht als aan
feitelijke hinder en wil dat de staatssecretaris de
beleving en de emoties die leven onder de
bevolking serieus neemt en daar ook maatregelen
voor treft.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

241-04

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris de
beslissing over de verder uit te werken tracévariant
en de keuze voor één of twee goederenpaden pas
te nemen na het overleg tussen de staatssecretaris
en de bestuurders in Oost-Nederland op 12

Het besluit om de Goederenroute Oost-Nederland te
beperken tot 1 extra goederenpad is door de
staatssecretaris al op 13 februari 2013 genomen, zoals
e
expliciet is gemeld in het MER in de kadertekst op de 1
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september.

bladzijde van de samenvatting. Ook is in het MER
toegelicht dat dit besluit mogelijk was door de lagere
goederenprognoses.

241-05

Aangezien er in de huidige situatie al sprake is van
overlast en dit in de referentiesituatie enorm toe
zal nemen is uit- of afstel van deze maatregelen
onwenselijk. Regio Twente vindt dat het bestuurlijk
overleg van 12 september a.s. benut moet worden
om te bespreken hoe kan worden voorkomen dat
maatregelen worden uit- of afgesteld en om
te bespreken welke maatregelen op korte termijn
nodig zijn om de huidige en toekomstige overlast
voor omwonenden langs het spoor te beperken.

Dit punt wordt door de regio Twente ingebracht bij het
geplande bestuurlijk overleg over de beslissing
voorkeursvariant PHS GON.

241-06

Regio Twente wil dat de staatssecretaris de groei
van het goederenvervoer niet als autonoom
beschouwt, maar beziet in het kader van de
ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte en vanuit
daar ook adequate beslissingen maakt over de
afwikkeling van het vervoer per spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K014

241-07

Regio Twente vraagt opheldering over het
daadwerkelijke effect van ERTMS en vindt dat de
staatssecretaris personentreinen in de prioritering
te allen tijde voorrang moet geven boven
goederentreinen.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

241-08

Regio Twente vraagt aandacht voor de
tekortkoming in de wet SWUNG dat geen rekening
wordt gehouden met piekgeluiden.

De Wet milieubeheer is het wettelijke kader waaraan
getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar van uit
dient te worden gegaan. Inspreker stelt dat er geen
rekening gehouden wordt met piekbelastingen. Van
deze mening van de inspreker wordt kennis genomen.
Met het normenstelsel van de Wet milieubeheer worden
piekgeluiden van passerende treinen evenwel toch, zei
het indirect, mee beschouwd. Het geluidniveau van
passerende (goederen-) treinen fluctueert, waarbij de
hoogste niveaus (pieken) voorkomen tijdens een
passage en er daarna een periode aanbreekt met relatief
lage geluidniveaus. Voor de beoordeling van deze
fluctuerende geluidniveaus gaat de Wet milieubeheer uit
van gemiddelde waarden, de equivalente geluidniveaus,
die in de tijd evenveel energie bevatten als het in
werkelijkheid fluctuerende geluidniveau. Meer pieken
leiden tot hogere waarden van het equivalente
geluidniveau, evenals hogere pieken. Als zodanig houdt
het equivalente geluidniveau rekening met de
geluidniveaus tijdens de piek van de passage. De
gemeten piekgeluiden worden dus niet afzonderlijk aan
de wet getoetst, maar de equivalente niveaus wel.

241-09

Regio Twente wil dat de staatssecretaris samen met

Dit punt wordt door de regio Twente ingebracht bij het
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de partners uit Oost-Nederland kijkt of er door of in
het verlengde van het project PHS maatregelen te
nemen zijn waardoor er voor Oost Nederland naast
negatieve kanten van PHS ook positieve effecten
zijn te realiseren als het gaat om leefbaarheid,
veiligheid en bereikbaarheid.

geplande bestuurlijk overleg over de beslissing
voorkeursvariant PHS GON.

241-10

Regio Twente is van mening dat de staatssecretaris
in de beslissing niet alleen moet letten op de
normen uit de wet- en regelgeving, maar ook
rekening dient te houden met de maatschappelijk
normen/onaanvaardbare situaties.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

241-11

Regio Twente pleit voor het uitvoeren van een
nulmeting met behulp van vragenlijstonderzoeken
in plaats van o.a. de huidige geluidbelasting (in dB's)
te meten. Vragenlijstonderzoeken van de GGD
Twente naar geluid én trillingen maken duidelijk
hoe omwonenden daadwerkelijk de hinder ervaren.

Het doel van het MER 1 fase is dat de Minister van
Infrastructuur en Milieu over voldoende vergelijkende
informatie beschikt om een goed onderbouwd besluit te
kunnen nemen over de voorkeursvariant tussen Zutphen
en Hengelo. Het doel van het onderzoek is de
geluideffecten van de varianten op de omgeving te
bepalen conform de vigerende wet en regelgeving. Het
uitvoeren van een nulmeting met behulp van
vragenlijstonderzoeken maakt hier geen deel van uit. In
het effectrapport geluid wordt wel ingegaan op de
huidige situatie van 2011. Deze situatie kan beschouwd
worden als een genoemde “nulmeting”.

241-12

Zowel akoestische als niet-akoestische aspecten
bepalen samen de ervaren hinder. Regio Twente
blijft er voor pleiten om nu een zogenaamde
nulmeting met behulp van vragenlijsten uit te
voeren en dit regelmatig te herhalen (monitoren)
zodat er inzicht ontstaat in hoe omwonenden het
geluid en de trillingen door railverkeer ervaren en
waar er verandering optreedt in de hinderbeleving
(positief of negatief).

Een dergelijke nulmeting is interessant maar geeft geen
inzicht in de verschillen van de te verwachten hinder op
het gebied van geluid en trillingen als gevolg van de uit
te voeren varianten. Bij de keuze voor een variant kan in
e
het kader van de m.e.r. 2 fase er voor gekozen worden
om de huidige situatie ook door middel van enquête in
kaart te brengen, dit zal als aandachtspunt worden
meegenomen

241-13

Inspreker stelt dat bij het berekenen van
maatregelen die worden genomen om
geluidshinder te voorkomen wordt uitgegaan van
de GPP’s plus de werkruimte van 1,5 dB. Dit is
onjuist. Volgens de wet mag de GPP tijdelijk met
1,5dB worden overschreden en moeten de
maatregelen leiden tot terugbrenging tot op dit of
onder dit niveau.

Zie beantwoording Kernpunt: K108

241-14

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris per
milieuaspect aan te geven wat de uitgangspunten,
criteria en normen zijn op basis waarvan wordt
gemonitord, hoe die monitoring zal worden
uitgevoerd en welke maatregelen in geval van
overschrijding genomen worden.

De eventuele noodzaak tot monitoring van de effecten
e
op sommige aspecten zal in de 2 fase van het MER
worden bezien.

241-15

De uitkomst van PHS mag wat Regio Twente betreft

Het reizigersvervoer is volledig in het MER 1 fase

e

e
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geen negatieve invloed hebben op hetgeen al is
gerealiseerd en op de ambities die Regio Twente
nog heeft op het gebied van personenvervoer per
spoor. Regio Twente gaat ervan uit dat de
staatssecretaris voldoende ruimte laat voor het
invullen van huidige en toekomstige ambities ten
aanzien van personentreinen in de regio Twente.

meegenomen, zoals ook in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau is aangegeven (hoofdstuk 3). Daarbij wordt
vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de
verwachte groei in het reizigersvervoer. Er zijn geen
nadelige gevolgen bekend voor het reizigersvervoer.

241-16

Regio Twente constateert dat er verschillen zitten
tussen aspecten wat betreft de meetmethodiek en
invoerwaarden. Er wordt bijvoorbeeld bij de
aspecten gebruikswaarde, bouwkosten en
gezondheid rekening gehouden met het aantal
gehinderden, terwijl dat onder andere bij de
aspecten geluid en externe veiligheid niet gebeurt.
Regio Twente wil dat de staatssecretaris voor elk
aspect dezelfde meetmethodiek hanteert, waarbij
naast wet- en regelgeving ook andere indicatoren
worden meegenomen.

Voor elk aspect geldt andere wet- en regelgeving.
Daardoor kunnen meetmethodieken verschillen. Een
eenduidige meetmethodiek voor alle aspecten is
dientengevolge niet mogelijk en wettelijk gezien
onrechtmatig.

241-17

De referentievariant komt ook in belangrijke mate
tegemoet aan de PHS-doelstelling voor het
goederenvervoer, namelijk het mogelijk maken van
de verwachte groei van het goederenvervoer,
zonder daarmee de doelstellingen voor het
personenvervoer te belemmeren. Met 45 in plaats
van 51 goederenpaden is de referentievariant naast
de vier opgenomen varianten in het MER een
realistische variant geworden. Een keuze tussen
één van de routeringsvarianten tussen Zutphen en
Hengelo kan daarom niet los worden gezien van de
keuze tussen de traditionele route of via de
Betuweroute. Daarom vindt Regio Twente dat ook
de effecten van de referentiesituatie in beeld
moeten worden gebracht. In het MER gebeurt dit al
voor de thema's energieverbruik en
gebruikswaarde. Voor de andere thema's, zeker
voor de mensgerichte thema's in stedelijke centra
als Amsterdam, Gouda, Weesp, Hilversum,
Amersfoort en Apeldoorn, is dit echter ook van
belang en daar ontbreekt dit inzicht. Ook de
reizigersprognoses, inclusief het voornemen de OVstudentenkaart te schrappen, hebben invloed op de
referentiesituatie en moeten in de analyse worden
meegnomen.

De referentiesituatie van dit MER voldoet NIET aan de
PHS-doelstelling, die luidt: de Betuweroute maximaal
gebruiken en daardoor ruimte te maken op het
gemengde net in de brede Randstad voor meer
reizigerstreinen. In de referentiesituatie van dit MER
wordt er geen ruimte voor een extra goederenpad
tussen Elst en Oldenzaal/grens gemaakt; daardoor wordt
de Betuweroute (Rotterdam - Elst) minder gebruikt en
zullen de goederentreinen hun weg naar
Oldenzaal/grens zoeken over het gemengde net, en daar
onder andere conflicteren met de geplande extra
reizigerstreinen. De referentiesituatie is dus allerminst
een 'realistische variant voor de Goederenroute OostNederland'. Er is daarom ook geen reden om te wachten
met de keuze van de voorkeursroute tussen Zutphen en
Hengelo.

241-18

Vanwege de economische crisis zijn de prognoses
voor aantallen goederentreinen naar beneden
bijgesteld en wordt de aanname gedaan dat het
aantal goederentreinen niet op enig moment de
oorspronkelijke prognose gaat inhalen. Met andere

Het gevraagde inzicht is te vinden in de rapportage
'lange termijn perspectief voor het
spoorgoederenvervoer' (TNO, 2012, die in juli 2012 aan
de Tweede Kamer is gezonden. In dat rapport is o.a. te
lezen dat de neerwaartse bijstelling van de prognoses
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woorden: er wordt niet van uitgegaan dat de
economie gaat groeien volgens de gebruikelijke
conjunctuurgolven en/of er wordt vanuit gegaan
dat er geen relatie is tussen toekomstige
economische groei en aantallen goederentreinen.
Regio Twente verlangt de staatssecretaris meer
inzicht te geven in de achterliggende gedachte van
de weergegeven prognosecijfers.

niet uitsluitend het gevolg is van de huidige
economische crisis, maar dat er ook redenen van
structurele aard waren.

241-19

Regio Twente geeft aan dat er pas een goede keuze
voor een variant kan worden gemaakt als de
effecten op de tracédelen Elst- Zutphen en Hengelo
- Oldenzaal inzichtelijk zijn. Inspreker verzoekt de
staatssecretaris om dit in het MER eerste fase mee
te nemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K170

241-20

In het MER wordt niet vermeld wanneer de
maatregelen zullen worden ingevoerd. Regio
Twente gaat ervan uit dat de staatssecretaris
onomstreden maatregelen zo snel mogelijk na de
beslissing over de te nemen maatregelen
doorvoert. Ook in het geval er in de nabije
toekomst geen besluit wordt genomen in het kader
van het MER moeten maatregelen worden
genomen, die ervoor zorgen dat de leefbaarheid
niet achteruit gaat.

De maatregelen die nodig zijn worden onderzocht in het
e
MER 2 fase en vastgelegd in het (Ontwerp)Tracébesluit. De uitvoering van maatregelen zal
plaatsvinden nadat het Tracébesluit onherroepelijk is.
Volgens de huidige planning in 2015.

241-21

Regio Twente pleit vanwege de grote impact,
bezuinigingen en het risico dat budgetten anders
verdampen voor tijdige doorvoering van de
maatregelen.

Dit punt wordt door de regio Twente ingebracht bij het
geplande bestuurlijk overleg over de beslissing
voorkeursvariant PHS GON.

241-22

In het MER eerste fase wordt voor het deeltracé
Hengelo - Duitse grens geen alternatief tracé
onderzocht. Regio Twente is van mening dat de
staatssecretaris minstens een meer gedetailleerd
onderzoek in het MER tweede fase moet uitvoeren
naar kansrijke routes voor dit tracé.

Zie beantwoording Kernpunt: K187

241-23

Regio Twente is van mening dat de staatssecretaris
bij de beslissing over geluidsschermen als
maatregel niet alleen moet letten op het
geluidswerende effect maar ook op het totale
effect (aanvaardbare ruimtelijke
kwaliteit/hinderbeleving).

Zie beantwoording Kernpunt: K120

241-24

Regio Twente wil dat de staatssecretaris
verduidelijkt welke effecten het niet halen van de
doelstelling van 80% stil materieel in 2020 heeft op
de keuze van de maatregelen en welke gevolgen dit
heeft voor het aantal treinen dat dan binnen de
geluidsproductieplafond past. Ook wil de Regio
Twente dat een gevoeligheidsanalyse wordt
uitgevoerd.

Ingeval de goederenvervoerders rond 2030 met minder
dan 80 % stil materieel rijden, zullen er binnen de
vastgelegde geluidplafonds minder goederentreinen
kunnen en mogen rijden.
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241-25

Het is onduidelijk of de goederentreinen uit de
referentievariant passen in de
geluidproductieplafonds langs de totale route. Voor
de Twentelijn betekent de referentievariant zoals in
het MER in beeld gebracht een structurele opvulling
van het geluidproductieplafond inclusief de
werkruimte die daar niet voor is bedoeld. Regio
Twente wil dat dit punt verhelderd wordt en dat
afdoende maatregelen worden getroffen.

Langs de gehele route zijn zgn. geluidproductieplafonds
op GPP-punten (gelegen ongeveer om de 100 meter en
op ongeveer 50 m afstand van het buitenste spoor)
vastgesteld. Op al deze punten worden de geluidniveaus
jaarlijks gemonitord en bij dreigende overschrijding
moeten geluidreducerende maatregelen worden
genomen. In dit stadium is het nog niet van belang of
het aantal goederentreinen uit de referentievariant
overal binnen de totale route passen. Bij de jaarlijkse
monitoring komen knelpunten naar voren en zullen dan
worden aangepakt.

241-26

Voor de Twentekanaallijn in de referentievariant en
in de drie varianten via de Twentelijn wordt geen
rekening gehouden met het feit dat de
personendienstregeling geen goederentreinen
overdag toelaat. De goederentreinen zullen daarom
vooral 's avonds en 's nachts gaan rijden. Deze
varianten geven een te positief beeld van de
geluidsituatie langs de Twentekanaallijn. Regio
Twente gaat ervan uit dat met dit punt rekening
wordt gehouden.

Zie beantwoording Kernpunt: K052

241-27

Ook op veiligheidsgebied geldt dat alleen naar
wettelijke normen is gekeken en te weinig rekening
is gehouden met de maatschappelijke normen.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

241-28

De meetmethodiek externe veiligheid bestaat uit
alleen een toets aan wet- en regelgeving en is
daardoor beperkt onderscheidend. Regio Twente
gaat ervan uit dat rekening wordt gehouden met dit
punt.

Meer onderscheidende informatie over de mogelijke
gevolgen voor de externe veiligheid (omgevingsrisico's)
wordt opgenomen in de Aanvulling op het MER, die eind
2013 gepubliceerd wordt.

241-29

Daarnaast heeft de keuze voor een variant geen
gevolgen voor Basisnetroutes: gevaarlijke stoffen
blijven sowieso over de IJssellijn, Twentelijn en
Twentekanaallijn rijden, maar er worden geen
maatregelen genomen in de
bestrijdbaarheid/zelfredzaamheid. Ook geeft het
MER geen zicht op de bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid, terwijl dit in het kader van het
verantwoorden van het groepsrisico wel gewenst is.
Regio Twente gaat ervan uit dat rekening wordt
gehouden met deze punten.

ProRail werkt - los van het MER - samen met de
Veiligheidsregio's aan een Integraal Veiligheidsplan voor
de Goederenroute Oost-Nederland. Daarin komen de
genoemde aspecten bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid aan de orde. Eventueel benodigde
extra veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in het
Ontwerp Tracébesluit (OTB), volgens de huidige planning
in 2015.

241-30

Verder geeft het MER eerste fase nauwelijks
gevolgen en onderscheid tussen varianten aan wat
betreft de bereikbaarheid van hulpdiensten. Regio
Twente gaat ervan uit dat rekening wordt
gehouden met dit punt.

Genoemde punten worden buiten het MER-kader
behandeld in het Integraal Veiligheidsplan waaraan
ProRail werkt - los van het MER - samen met de
Veiligheidsregio's.

241-31

Verder geeft het MER eerste fase nauwelijks
gevolgen en onderscheid tussen varianten aan wat
betreft de bereikbaarheid van hulpdiensten. Oost-

Het m.e.r.-onderzoek geeft inderdaad aan dat de
Goederenroute Oost-Nederland nauwelijks gevolgen
heeft voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten. De
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Nederland heeft echter zorgen over de stopkans en
wachttijd bij afzonderlijke overwegen.

genoemde zorgen vinden dus geen onderbouwing in het
onderzoek.

e

241-32

De MER 1 fase stelt dat de kwaliteit van de lucht in
de referentiesituatie beter is dan in de huidige
situatie onder meer als gevolg van steeds schoner
wordend wegverkeer. Er wordt niet gezegd of de
bijdrage van het treinverkeer een toename
veroorzaakt ten opzichte van de referentiewaarden
zonder treinverkeer. Regio Twente vraagt om
duidelijk aan te geven wat de bijdrage van het
treinverkeer is en of deze vermijdbaar is met
maatregelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K090

241-33

Regio Twente wil dat de staatssecretaris bij de
totale kosten rekening houdt met maatregelen voor
trillingen.

Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

241-34

Het gaat bij een MER niet (alleen) om de
toelaatbaarheid van trillingshinder, maar om
onderzoek naar de effecten van verschillende
varianten als onderbouwing van een keuze, waarbij
inzicht moet worden gegeven in het aantal
bewoners dat zich bevindt binnen de berekende
contourafstand van de voorkeursgrenswaarde in de
huidige situatie en bij de verschillende varianten. In
uitgevoerd onderzoek wordt een heel onrealistisch
beeld van de hinder in de huidige situatie en in de
referentiesituatie op de Twentelijn geschetst. Regio
Twente verzoekt de staatssecretaris specifieker in
te gaan op de trillingshinder die gaat ontstaan door
de toename van goederenvervoer per spoor. Regio
Twente adviseert de staatssecretaris in het MER
inzicht te geven in de effecten per variant.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase. Verder wordt er in de Aanvulling op het MER 1e
fase, die eind 2013 wordt gepubliceerd, een indicatie
van de hinder en een eerste indicatie van de te nemen
maatregelen opgenomen.

241-35

Regio Twente wil dat de staatssecretaris in het MER
ook ingaat op de onderzoeken die al zijn gedaan op
het gebied van trillingen en de gevolgen daarvan
voor de voorgestelde maatregelen in het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K185

241-36

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris
duidelijkheid te verschaffen over de uitgangspunten
waarop het model is gebaseerd en de
inputgegevens die zijn gehanteerd in het model.

De uitgangspunten en gebruikte modelgegevens staan
vermeld in het trillingsonderzoek in hoofdstukken 3 en 4
en Bijlage I van het rapport. Verder zijn de onderzoeken
die door de provincie Overijssel zijn uitgevoerd
meegenomen in het onderzoek ter validatie van de
berekende trillingssterktes.

241-37

In het MER wordt het thema geluid vanuit de weten regelgeving en vanuit de gezondheid benaderd.
Dit zorgt in het MER voor een verwarrend beeld
over de effecten van geluid op de omwonenden per

Bij beide benaderingen (dus zowel wetgeving op het
gebied van geluid als de milieugezondheidskwaliteit)
worden dezelfde berekende geluidbelastingen
beschouwd. In het effectrapport geluid wordt getoetst
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variant. In hoofdstuk 5.13 van de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau Goederenroute Oost Nederland
wordt aangekondigd dat voor de GES de aantallen
'ernstig gehinderden' en 'ernstig slaapverstoorden'
in beeld worden gebracht. Dit is in het MER niet
gebeurd. Daarnaast vraagt Regio Twente zich af of
het in het berekende aantal gehinderden' bij het
thema geluid identiek is aan het aantal 'ernstig
gehinderden' zoals verwoord in het instrument GES.
In hoofdstuk 4.1.1 van het Effectrapport
Gezondheid wordt terecht opgemerkt dat er ook
beneden 55 dB sprake kan zijn van ernstige hinder
en ernstige slaapverstoring. Ernstige hinder kan al
optreden vanaf 42 dB en ernstige slaapverstoring
vanaf 40 dB. Op basis hiervan verzoekt Regio
Twente de staatssecretaris om per variant
duidelijkheid te geven over het aantal ernstig
gehinderden, het aantal ernstig slaapverstoorden,
zo mogelijk vanaf 40/42 dB. Daarbij dient ook
onderscheid gemaakt te worden tussen een situatie
zonder en met geluidwerende maatregelen.

aan de wet- en regelgeving op het gebied van
geluidhinder. Voor de gezondheidsrapportage word ook
bekeken of er effecten op de gezondheid bij
geluidbelastingen beneden de normen onderscheiden
kunnen worden. Het percentage aantal ernstig
gehinderden voor de berekende aantallen gevoelige
adressen per GES-score correspondeert met deze GESscore zoals aangegeven in Tabel 4.3 van het
effectrapport gezondheid. De resultaten zijn bepaald op
basis van de situatie na maatregelen omdat in het
effectrapport geluid al is aangegeven welke maatregelen
ter reductie van geluidbij de verschillende varianten
zullen worden genomen. De situatie zonder maatregelen
is daardoor niet relevant. Het verzoek om de GES-scores
voor het aantal slaapverstoorden (ook als dit niet
maatgevend is) apart in beeld te brengen zal worden
e
meegenomen als aandachtspunt voor het MER 2 fase.

241-38

Regio Twente geeft aan dat ernstige slaapverstoring
een belangrijk gezondheidseffect van railverkeer is
wat niet gelijk gesteld mag worden aan ernstige
hinder en dient daarom in het MER inzichtelijk
gemaakt te worden. De Lnight waarde mag dan wel
lager zijn maar is veel hinderlijker. Mensen die in
hun REM-slaap wakker worden zijn veel meer
slaapgestoord dan op basis van de Lden verwacht
wordt. Het is ook de vraag of men deze Lnight
waarde wel mag middelen. Het is ook de vraag wat
de verhouding is tussen het aantal treinen dat
overdag en 's nachts rijdt. Er moet een
vermenigvuldigingsfactor gehanteerd worden voor
het aantal nachttreinen om de nachtelijke hinder
beter mee te wegen. De gebruikelijk gehanteerde
weegfactoren om gezondheidseffecten in DALY's
(Disability Adjusted Life Years (verlies aan gezonde
levensjaren)). uit te drukken zijn voor Lnight veel
zwaarder dan voor Lden.

In het effectrapport gezondheid is beschreven wat de
effecten kunnen zijn van ernstige slaapverstoring. De
gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door middel
van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight en dat deze bepalend is.

241-39

Bij vergelijking van de varianten met de
referentiesituatie lijken de plannen met twee
goederenpaden er gunstiger uit te komen dan die
met een goederenpad. Het voorgaande als gevolg
van het wel of niet realiseren van geluidwerende
maatregelen op en aan het spoor. Wat zijn de
effecten op geluid als er minder of geen
geluidwerende maatregelen worden genomen

IN het MER is uitgelegd waarom in sommige gevallen in
de situatie met 2 extra goederenpaden er een gunstiger
eindbeeld qua geluid resulteert dan in de situatie met 1
goederenpad. Dat is met name het gevolg van de
uitwerking van de toetsing aan het
doelmatigheidscriterium. De situatie met 2
goederenpaden is inmiddels niet meer relevant, nu de
staatssecretaris besloten heeft om de Goederenroute
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vanwege gebrek aan financiële middelen of vanuit
doelmatigheidsoverwegingen of wanneer
verwachte vernieuwingen veel langer op zich laten
wachten? Als de maatregelen voor 2
goederenpaden meer bescherming opleveren dan
zouden deze ook moeten gelden voor de varianten
met 1 goederenpad.

Oost-Nederland te beperken tot 1 extra goederenpad.
De vervolgvragen van de Regio Twente zijn dan ook niet
te beantwoorden. Benadrukt wordt dat er NIET zal
worden bezuinigd op de wettelijk noodzakelijke
geluidmaatregelen.

241-40

In het MER-rapport ontbreekt een overzicht van
aantallen gevoelige bestemmingen per variant die
aan een bepaald (hoog) geluidsniveau worden
blootgesteld. Regio Twente verzoekt dit per variant
in beeld te brengen.

Het (percentage) aantal ernstig gehinderden voor de
berekende aantallen gevoelige adressen per GES-score
correspondeert met deze GES-score zoals aangegeven in
Tabel 4.3 van het effectrapport gezondheid. Per variant
is de hoeveelheid gevoelige adressen in de verschillende
GES-scores weergegeven. Het in beeld brengen van de
aantallen blootgestelde gevoelige bestemmingen wordt
e
verder meegenomen als aandachtspunt voor het MER 2
fase.

241-41

De beperking van het instrument GES is dat er geen
dosis-effect-relatie afgeleid is specifiek voor
goederenvervoer. Regio Twente vraagt om in de
tekst een voorbehoud te maken m.b.t. de gebruikte
relatie in de concrete situatie in Twente. Deze kan
namelijk afwijken van de landelijk gehanteerde
dosis-effect-relatie.

In het MER 2 fase worden effecten meer op lokaal
niveau beschouwd en wordt er, indien noodzakelijk,
afgeweken van standaard berekeningswijzen. Dosiseffectrelaties beschrijven het effect van een bepaald
absoluut niveau van milieubelasting op de gezondheid
van mensen, hierop heeft de regio die wordt beschouwd
normaalgesproken geen invloed.

241-42

Regio Twente verlangt een antwoord op de vraag
hoe zeker het is dat het systeem ERTMS wordt
uitgevoerd en hoe wordt gehandeld als ERTMS niet
doorgaat.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

241-43

Regio Twente wil dat de staatssecretaris ook de
gevolgen voor de verkeersveiligheid in beeld
brengt, die de langere dichtligtijden hebben op de
kans dat mensen bij gesloten spoorbomen over
gaan steken waardoor onveilige situaties ontstaan.
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen
gedrag bij overgangen en gedrag bij stations.

Bij het bepalen van de in het MER aangenomen
streefwaarden voor de gemiddelde wachttijd voor zowel
gemotoriseerd als langzaam verkeer is er rekening mee
gehouden dat boven bepaalde grenzen (voor wachttijd)
gedrag kan optreden dat niet gewenst is. De (aantallen)
waar dit nu, in de referentiesituatie en in de varianten,
het geval zou kunnen zijn, zijn in het MER naar voren
e
gekomen. Op basis van het MER 1 fase (de
bereikbaarheidseffecten op 'passageniveau' als geheel)
wordt nu allereerst een keuze gemaakt uit de
e
beschouwde tracévarianten. In het MER 2 fase wordt
op het door de Regio gewenste detailniveau aandacht
geschonken aan situaties waarop gedoeld wordt. In de
kostenraming is al wel rekening gehouden met
maatregelen om de veiligheid op overwegen te
vergroten.

241-44

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris om bij
het beoordelen van de gevolgen voor de
oversteekbaarheid naast de extra goederentreinen
ook rekening te houden met de huidige situatie die

Dit verzoek valt buiten het kader van dit MER. De Regio
kan overwegen die men thans al problematisch vindt
desgewenst aanmelden bij het 'Landelijk
Verbeterprogramma Overwegen' van IenM.

e
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op verscheidene locaties heden al problematisch is.

241-45

Regio Twente vraagt de staatssecretaris in de
analyse van oversteekbaarheid expliciet aandacht
te besteden aan pieksituaties waarin de overlast
groot is.

In de voor 'bereikbaarheid' uitgevoerde analyses is
uitgegaan van de situatie waarin de combinatie van
trein- en wegverkeer naar verwachting tot de grootste
effecten leidt (spitsperiode voor het wegverkeer). Door
de wachtrijvorming in deze periode (waarvan de tijd die
het kost om de wachtrij te laten oplossen wordt
meegewogen in de beoordeelde 'wachttijd voor
gemotoriseerd verkeer') vallen uitkomsten in deze
periode het meest nadelig uit.

241-46

Regio Twente vraagt de staatssecretaris aan te
geven hoe wordt omgegaan met knelpunten die
eventueel kunnen ontstaan door nieuwe of
gewijzigde regionale plannen met betrekking tot
het wegennet in het kader van oversteekbaarheid.

Met betrekking tot de analyse van bereikbaarheid is in
het MER gebruik gemaakt van de meest recente
regionale verkeersprognoses. Hierin zijn zowel de
effecten van (vaststaande) gemeentelijke en regionale
plannen verwerkt. Mede in het licht van de huidige
economische situatie is het aannemelijk dat de
betreffende modellen eerder een te hoge prognose dan
een te lage prognose laten zien. Op basis hiervan
worden vooralsnog geen nieuwe of andere knelpunten
verwacht. Bij het plannen van nog niet vaststaande
nieuwe ontwikkelingen dient rekening te worden
gehouden met de effecten die de betreffende
ontwikkeling heeft op de overweg-situatie.

241-47

Regio Twente wil dat de staatssecretaris in het
onderzoek naar oversteekbaarheid ook de
categorie 'overige treinen' opneemt.

Zie beantwoording Kernpunt: K117

241-48

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris in het
onderzoek naar de oversteekbaarheid ook de
(mogelijke) gevolgen voor aangrenzende kruisingen
te onderzoeken.

In het hoofdrapport van het MER is aan het genoemde
punt inderdaad geen aandacht geschonken. In de
deelrapportage 'PHS GON: Effectrapport bereikbaarheid'
is echter een bijlage opgenomen, waarin voor elke
overweg (voor elke variant) zowel de gemiddelde
maximale wachtrijlengte als de maximaal optredende
wachtrijlengte is weergegeven. Wegbeheerders en
andere belanghebbenden hebben dus reeds inzicht in de
e
optredende effecten. Op basis van het MER 1 fase (de
bereikbaarheidseffecten op 'passageniveau' als geheel)
wordt nu allereerst een keuze gemaakt uit de
e
beschouwde tracévarianten. In het MER 2 fase wordt
op het door de Regio gewenste detailniveau aandacht
geschonken aan situaties waarop gedoeld wordt.

241-49

Regio Twente vraagt om adequate maatregelen ter
bescherming van de waterwingebieden en het
grondwaterbeschermingsgebied in Twente.

Dit aspect wordt meegenomen als aandachtspunt voor
e
het MER 2 fase.

241-50

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris de
gevolgen voor landschap, natuurbeleving en
cultuurhistorie beter in beeld te brengen.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

241-51

Regio Twente gaat ervan uit dat de staatssecretaris

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
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naast de LAW/streekpadroutes ook de andere
delen van het Wandelnetwerk Twente in
ogenschouw neemt.

2e fase.

241-52

Regio Twente wil dat de staatssecretaris ook het
paardrijdnetwerk en mountainbikenetwerk
meeneemt in de afweging van de deeltracés.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

241-53

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris om bij de
beslissing over geluidsschermen niet alleen te
letten op het geluidswerende effect, maar ook
binnen de aanvaardbare ruimtelijke kwaliteit te
blijven.

Zie beantwoording Kernpunt: K120

241-54

Regio Twente stelt dat in het MER staat dat er
wordt uitgegaan van de ruimtelijke plannen die er
nu zijn. Regio Twente wil dat de staatssecretaris
nader specificeert om welk type ruimtelijke plannen
het gaat en deze zorgvuldig en in nauwe
samenspraak met de betrokken overheden in beeld
brengt.

De inventarisatie van de ruimtelijke plannen is tot stand
gekomen op basis van informatie van betrokken
e
overheden. Ten behoeve van het MER 2 fase en het
OTB zal dit nader worden uitgezocht. Uitgangspunt is dat
het moet gaan op plannen waarvoor de besluitvorming
heeft plaatsgevonden.

241-55
242-01

Standaardreactie: Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Landsdeel Oost

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wil
benadrukken dat door de toename van het
goederenvervoer het noodzakelijk is dat de
beheersmaatregelen uit het Integraal
Veiligheidsplan daadwerkelijk worden
overgenomen en uitgevoerd. De veiligheidsregio
vraagt om hier ook de nodige middelen ter
beschikking voor te stellen.
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland sluit
zich aan bij het ingezonden standpunt van
bestuurders van Oost-Nederland van 28 juni 2013.
Hierin wordt gevraagd om geen overhaaste
beslissing te nemen en om naast wettelijke normen
ook naar menselijke of maatschappelijke effecten
te kijken.

Het Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute
Oost-Nederland wordt door ProRail samen met de
Veiligheidsregio's opgesteld. Als op basis van dat plan
extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn zullen die
worden opgenomen in het Ontwerp Tracébesluit
(volgens de huidige planning in 2015).

In het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland zijn nu de incidenttypen
treinverkeer, giftige stof vervoer spoor en incident
brandbaar/explosief spoor opgenomen. Deze
incidenten zijn nu als 'onwaarschijnlijk' ingeschaald,
maar door de toename van het goederenvervoer
zullen deze risico's als 'mogelijk tot waarschijnlijk'
worden ingeschaald. De organisatie van de
brandweer is niet ingericht op deze veranderde
inschaling van de incidenttypes. Daarnaast worden
de effecten van de incidenten groter door de
toenemende dichtligtijden van overwegen. Deze
factoren hebben gevolgen voor de veiligheid van
burgers in de Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland.

ProRail werkt samen met de Veiligheidsregio's aan een
Integraal Veiligheidplan voor de Goederenroute OostNederland, waarin dit soort zaken worden
meegenomen. Dat geschiedt los van het m.e.r.onderzoek.

242-02

242-03

Hiervan is kennis genomen.
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242-04

In het MER worden de effecten op externe
veiligheid voor de verschillende varianten
vergeleken met de Referentiesituatie in 2030.
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland stelt
dat deze effecten ook moeten worden vergeleken
met de huidige situatie omdat:
 Deze toets in het MER ook plaatsvindt voor
andere aspecten (zoals geluid en trillingen);
 Het goederenvervoer over tracés gaat waar op
dit moment geen tot sporadisch
goederenvervoer (van gevaarlijke stoffen)
plaats vond.
In het MER worden de omgevingsrisico's vergeleken
met de risicoplafonds waarbij wordt geconcludeerd
dat deze nergens overschreden worden.
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vraagt
om ook een vergelijking tussen de varianten
onderling te maken in het MER. Hierbij moet ook
een verantwoording van het groepsrisico worden
uitgevoerd.

Deze punten worden meegenomen in de Aanvulling op
e
het MER 1 fase, die eind 2013 gepubliceerd zal worden.

243-01

Koninklijk Nederlands Spoorvervoer stelt dat het
MER een omissie bevat bij de vergelijking van de
economische thema's. Bij de aantrekkelijkheid van
de varianten worden voor vervoerders alleen de
rittijd en energiekosten meegenomen en niet de
economische meerkosten van vervoerders (zoals
bijvoorbeeld de hogere investeringskosten voor
locomotieven en een lagere productiviteit van
materieel en personeel in vergelijking met
Duitsland). Dit betekent een te smalle basis om de
varianten op te vergelijken.

In het MER zijn de varianten beoordeeld op de aspecten
rittijd en energiekosten, hiermee is een vergelijking te
maken tussen de vier varianten. De mogelijke hogere
investeringskosten voor de vervoerders staan hier
geheel los van. Hierin zal iedere vervoerder andere
keuzes maken.

243-02

Koninklijk Nederlands Spoorvervoer vindt dat de
varianten in het MER GON niet alleen met de
referentie situatie moeten worden vergeleken,
maar dat ook een vergelijking tussen de varianten
onderling van belang is.

Dit MER doet geen uitspraak over de weging van de
diverse varianten onderling. Per variant zijn alle
voordelen en nadelen geobjectiveerd in kaart gebracht.
De afweging van de varianten zal plaatsvinden bij de
besluitvorming door de Staatssecretaris.

243-03

Koninklijk Nederlands Spoorvervoer stelt dat
wanneer het wel of niet aanwezig zijn van een
logistieke breuk wordt meegenomen bij de
economische vergelijking dit grote verschillen
veroorzaakt tussen de varianten. De logistieke
breuk bij de variant Kopmaken Deventer levert een
langere rijtijd van 30-40 minuten op en daarnaast
bestaat er de kans op een extra vertragingstijd van
30 minuten wanneer er gewacht moet worden
op de eerstvolgende rijmogelijkheid op de
hoofdrijbaan. Dit levert een totale extra tijd van
Kopmaken Deventer t.o.v. andere varianten van 60-

In de rittijd-berekening voor het MER is voor de
kopmaak-handeling een extra tijd van 30 minuten
meegenomen. Redelijkerwijs is het mogelijk dat een
trein in 30 minuten binnenloopt, van richting verandert
en weer vertrekt. De extra vertragingsmogelijkheden die
de inspreker noemt (wachttijd, logistieke breuk) zijn
vermijdbaar bij de ontwikkelde dienstregeling.
Desalniettemin vergt de variant Kopmaken te Deventer
inderdaad hogere vervoerskosten voor de vervoerders
dan de andere varianten; die vervoerskosten zijn echter
altijd nog flink lager dan de vervoerskosten in de huidige
situatie en in de referentiesituatie 2030.

242-05

Deze punten worden meegenomen in de Aanvulling op
e
het MER 1 fase, die eind 2013 gepubliceerd zal worden.
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70 minuten op, daarnaast bestaat er nog de kans op
extra vertragingen door een breuk in het proces van
kopmaken. De langere tijd leidt bij deze variant tot
een extra economisch nadelig effect voor de
vervoerders van € 135 - 164 miljoen. Koninklijk
Nederlands Vervoer stelt dat de slechtere
concurrentiepositie die dit tot gevolg heeft de extra
kosten die voor andere varianten gemaakt worden
ruimschoots compenseren en dat deze
kostenafweging meegenomen moet worden in het
MER

243-04

Koninklijk Nederlands Spoorvervoer geeft aan dat
er in de huidige situatie al capaciteitsproblemen
bestaan op met name het traject Deventer Oldenzaal. Omdat het goederenvervoer gaat
toenemen is het van groot belang dat de
spoorinfrastructuur wordt verbeterd zodat er geen
verdere vermindering van de capaciteit optreedt.

Deze reactie is een ondersteuning van de noodzaak van
het project Goederenroute Oost-Nederland.

244-01

Inspreker twijfelt aan de nut en noodzaak van het
goederenspoor en is van mening dat de
groeiprognose zwak is onderbouwd. Onvoldoende
is onderbouwd waarom de te verwachten extra
capaciteit voorlopig niet kan worden gevonden in
een betere benutting van de gehele Betuwelijn. Dit
te meer daar het traject tussen Zevenaar en
Oberhausen op korte termijn wordt uitgebreid naar
drie sporen.

Zie beantwoording Kernpunt: K125

244-02

Inspreker is van mening dat het onredelijk is dat de
bewoners van Oost-Nederland alleen de negatieve
gevolgen zouden ervaren van het
spoorgoederenvervoer. Daarbij kan worden
gedacht aan werkgelegenheid in Oost-Nederland
door de aanleg van één of meerdere
railcontainerterminals, bijvoorbeeld in Twente.

Zie beantwoording Kernpunt: K021

244-03

Inspreker stelt dat, omdat alle vier de
routevarianten over bestaand spoor gaan, er
onvermijdelijk belangrijke negatieve
omgevingseffecten zijn voorzien bij alle varianten.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

244-04

Inspreker stelt dat er onvoldoende wordt
beargumenteerd dat de kans op grote calamiteiten
niet significant toeneemt.

Inspreker kan de gevraagde argumentatie vinden in het
aspectrapport 'Externe veiligheid / omgevingsrisico's' dat
e
bij het MER hoort. Voorts in de Aanvulling op het MER 1
fase, die eind 2013 gepubliceerd wordt.

244-05

Gezien de voorspelde groei op lange termijn is het
de vraag of de voorgestelde mitigerende
maatregelen op het gebied van geluid, trillingen en
landschappelijke aanpassing voldoende zullen
blijven als er een gestage groei van het

Er kunnen pas extra goederentreinen rijden als het spoor
en de omgevingsmaatregelen (geluidschermen e.d.)
daarvoor geschikt zijn gemaakt. Indien er meer
goederentreinen over een route willen rijden dan
toelaatbaar is op basis van de omgevingsmaatregelen,
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goederenvervoer zal optreden.

dan zullen die treinen daar niet mogen rijden. Als deze
situatie regelmatig voorkomt kan overwogen worden
om ruimte te maken voor extra treinen, door het treffen
van extra omgevingsmaatregelen.

244-06

Inspreker stelt dat de varianten niet toekomstvast
en dus niet duurzaam zijn, omdat men uitgaat van
gebruik van het spoor door zowel passagiers- als
goederentreinen.

Zie beantwoording Kernpunt: K171

244-07

Inspreker stelt dat het een groot nadeel is van het
MER dat alleen het deeltraject tussen Zutphen en
Hengelo onderzocht is, terwijl het over een
goederenpad tussen Elst en Oldenzaal gaat.

Zie beantwoording Kernpunt: K170

244-08

Inspreker heeft liever later een toekomstvaste
investering dan nu te kiezen voor een oplossing met
bestaande infrastructuur. Het is verstandig te
e
wachten op de ontwikkelingen wat betreft de 2
Maasvlakte en de modal split voor het
spoorgoederenvervoer. In dat stadium is een echte
toekomstvaste oplossing, te weten een dedicated
goederenspoorweg, wel economisch haalbaar.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

245-01

Het bestaand spoor heeft als groot nadeel de
doorsnijding van een groot aantal bebouwde
kommen dat conflicteert met veel
goederenvervoer. Inspreker stelt dat een
goederenroute over bestaand spoor in ieder geval
niet toekomstvast is.

Zie beantwoording Kernpunt: K172

245-02

Inspreker stelt dat een nieuwe goederenspoorlijn
kampt met hoge investeringen.

Een dergelijk infrastructureel project gaat inderdaad
gepaard met hoge investeringen. Het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu heeft in 2010 voor het gehele
programma PHS een overzicht opgesteld van de kosten
en de opbrengsten. Een zogenaamde Maatschappelijke
Kosten en Baten Analyse (MKBA). Mede op grond van de
MKBA heeft het Kabinet besloten dat de kosten
opwegen tegen de baten en dat investeren verstandig is.

245-03

Inspreker stelt dat bundeling met andere
infrastructuur voor de hand ligt om het
omgevingsongemak te verminderen. Echter de
impact op de omgeving, zoals de visuele aantasting
van het landschap blijft fors.

Daar waar mogelijk is in het ontwerp bundeling
toegepast. De visuele effecten zijn in het MER in beeld
gebracht en die worden meegewogen bij de keuze voor
een van de varianten.

245-04

Inspreker stelt de vraag of de Betuwelijn niet
overgedimensioneerd is qua snelheid. Inspreker
vraagt zich af wat de maatschappelijke meerwaarde
is van een stuk spoorlijn op 120 km/uur.

Deze vraag heeft geen betrekking op het MER van PHS
GON en die kan in dit kader niet beantwoord worden.

245-05

Inspreker heeft een nieuwe visie: een slow-speed
spoorconcept met hightech componenten.
Inspreker pleit voor een verkennende studie naar
invulling van dit concept. De toetsing op

De door inspreker voorgestelde aanpak valt buiten het
kader van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die geldt
voor het MER. Daarom kan er hier niet verder op
ingegaan worden. De in deze Notitie vastgelegde
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kansrijkheid dient breed van opzet te zijn, om tegen
lagere investeringskosten ook een duurzaam,
inpasbaar en bedrijfseconomisch verantwoord
goederentransport te garanderen.

Reikwijdte voor het m.e.r.-onderzoek laat geen ruimte
voor alternatieven zoals het door u aangedragen
alternatief van een geheel nieuwe spoorlijn. In de
voorbereidingsfase van de PHS-Voorkeursbeslissing is –
zoals bij alle infrastructuurprojecten gebruikelijk is – bij
het zoeken van oplossingen primair gekeken naar
gebruik van bestaand spoor; pas als bestaand spoor
geen oplossing biedt kan gekeken worden naar de
aanleg van geheel nieuwe spoorlijnen (immers veel
kostbaarder en ingrijpend). Gebleken is dat de
bestaande spoorlijnen van Elst naar Oldenzaal/grens
voldoende capaciteit hebben voor het verwachte
goederenvervoer, mits adequate omgevingsmaatregelen
worden getroffen (die in het MER onderzocht worden).
Onderzoek naar een geheel nieuwe spoorlijn, zoals een
Noordtak van de Betuweroute, is dus niet nodig. Uw
voorstel om zo’n nieuwe spoorlijn in te richten voor een
lagere snelheid en daardoor minder ingrijpende
omgevingsmaatregelen te treffen is weliswaar
interessant, maar doet aan de hoofdconclusie in dit
project, namelijk dat investeren in een geheel nieuwe
spoorlijn onnodig en dus ondoelmatig is, niet af.

245-06

Inspreker doet een beroep op de Code
Maatschappelijke Participatie en wenst in dialoog
te gaan over zijn voorstel.

De door inspreker voorgestelde aanpak valt buiten het
kader van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die geldt
voor het MER. Ook de Code Maatschappelijke
Participatie voorziet daar niet in.

246-01

Veiligheidsregio Twente adviseert om in plaats van
e
de in het MER 1 fase genoemde omgevingsrisico's,
de term externe veiligheid te hanteren, omdat dit in
wetgeving de gangbare term is voor de risico's van
het transport van gevaarlijke stoffen.

Dit advies wordt deels overgenomen. Enerzijds is in de
wereld van de deskundigen en de regelgeving inderdaad
het begrip 'externe veiligheid' gebruikelijk, anderzijds is
voor de 'gewone burger' het begrip 'omgevingsrisico'
duidelijker

246-02

Veiligheidsregio Twente sluit zich aan bij het
standpunt van de overheden in Oost-Nederland en
ondersteunt daarom het in de reactie van Regio
Twente geuite standpunt: kies voor een integrale
oplossing die duurzaam is en meerdere generaties
mee gaat. Dat houdt ook in dat de gevolgen van de
toename van het vervoer ten opzichte van de
huidige situatie zoveel mogelijk gecompenseerd
moeten worden, ook voor de referentiesituatie, om
de overlast op een acceptabel niveau te houden.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

246-03

Veiligheidsregio Twente adviseert om bij de keuze
voor een variant of wanneer geen keuze wordt
gemaakt en daarmee de huidige route extra wordt
belast, adequate veiligheidsmaatregelen te treffen
op het gebied van bestrijdbaarheid,
zelfredzaamheid en de oversteekbaarheid van
overwegen.

Eventueel benodigde veiligheidsmaatregelen zullen
worden bepaald in het Integraal Veiligheidsplan voor de
Goederenroute Oost-Nederland, dat ProRail samen met
de veiligheidsregio's maakt.
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246-04

Veiligheidsregio Twente is van mening dat de
beheersmaatregelen op het gebied van
bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid en de
oversteekbaarheid van overwegen gebaseerd
zouden moeten worden op het streven om
haalbare maatregelen te treffen, ook als die
wettelijk gezien niet noodzakelijk maar
maatschappelijk gezien wel wenselijk zijn.

Dit advies wordt meegenomen als er beslissingen
genomen worden n.a.v. het Integraal Veiligheidsplan
voor de Goederenroute Oost-Nederland, dat ProRail
samen met de veiligheidsregio's maakt.

246-05

In het MER 1 fase is aandacht gegeven aan de
bereikbaarheid voor hulpdiensten in relatie tot
overwegen. Veiligheidsregio Twente signaleert dat
de resultaten op het niveau van het gehele traject
zijn vergeleken maar voorziet problemen op lokaal
niveau. Veiligheidsregio Twente adviseert in het
e
MER 2 fase nadrukkelijk aandacht te hebben voor
specifieke overwegen en maatregelen te treffen om
de stopkans te verlagen en/of de wachttijd te
beperken.

In het MER 2 fase zal het onderzoek naar de
bereikbaarheid voor hulpdiensten meer gedetailleerd
worden uitgevoerd.

246-06

Veiligheidsregio Twente signaleert dat de
methodiek voor externe veiligheid afwijkt van de
methodiek van andere aspecten. Andere aspecten
worden getoetst op basis van een meeteenheid
terwijl externe veiligheid wordt getoetst op wel of
niet voldoen aan wet- en regelgeving. Daardoor is
er geen afgewogen uitspraak mogelijk over de
effecten voor veiligheid.

De gevraagde extra informatie wordt geleverd in de
e
Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
gepubliceerd wordt.

246-07

Veiligheidsregio Twente geeft aan dat de
berekeningen die ten grondslag liggen aan het
groepsrisico bedoeld zijn om een vergelijking tussen
e
varianten mogelijk te maken. In het MER 1 fase is
alleen getoetst of het groepsrisico voldoet aan de
oriëntatie waarde. Het groepsrisico is niet als harde
norm in wetgeving en de circulaire Risiconormering
Vervoer Gevaarlijke Stoffen opgenomen, maar als
inschatting van de kans op een incident met veel
slachtoffers, die in relatie tot kwalitatieve aspecten
zoals bestrijdbaarheid, beheersbaarheid en
zelfredzaamheid moet worden beschouwd. Deze
e
aspecten zijn in het MER 1 fase echter niet
meegenomen. Daardoor is het onderscheid tussen
de varianten ook nihil, terwijl op basis van
kwalitatieve aspecten of het aantal blootgestelden
er een beter zicht op de effecten van de varianten
ontstaat.

De gevraagde extra informatie wordt geleverd in de
e
Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
gepubliceerd wordt.

246-08

Veiligheidsregio Twente geeft aan dat het mogelijk
ophogen van de risicoruimte tussen Zutphen en
Hengelo leidt tot verschuiving van de zogenaamde

De bespreking in het effectrapport Externe Veiligheid
van mogelijke aanpassingen van risicoplafonds in
Basisnet was louter verkennend bedoeld. Het is NIET de

e

e
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plaatsgebonden 10·7 en 10·8-risicocontouren (en
daarmee ook het groepsrisico). Dit heeft wel
degelijk effect op het gebied van externe
veiligheid. Door in het effectrapport wel de
mogelijkheid van ophoging van de risicoruimte te
bespreken, maar er vervolgens niet op te scoren
wordt een verkeerd beeld van de mogelijke
effecten van die varianten op externe veiligheid
gegeven. Uitgangspunt moet zijn dat het
risicoplafond niet wordt opgehoogd. Een mogelijke
ophoging zou overigens moeten inhouden dat het
risicoplafond op de Twentekanaallijn evenredig
omlaag gaat.

bedoeling om in het kader van het project PHS-GON de
risicoplafonds van basisnet ter discussie te stellen; dat is
overigens ook qua wettelijke procedures niet mogelijk.
Uitgangspunt bij PHS is inderdaad dat de risicoplafonds
niet worden aangepast (niet verhoogd en niet verlaagd).

246-09

Veiligheidsregio Twente geeft aan dat de
bestrijdbaarheid als onderdeel van de
verantwoording van het groepsrisico inzichtelijk
dient te worden gemaakt.

Dat zal geschieden in de verantwoording groepsrisico die
wordt opgenomen in het Ontwerp Tracébesluit (volgens
de huidige planning in 2015).

246-10

Veiligheidsregio Twente geeft aan dat de
zelfredzaamheid als onderdeel van de
verantwoording van het groepsrisico inzichtelijk
dient te worden gemaakt.

De zogenaamde 'verantwoording groepsrisico' zal
onderdeel uitmaken van het Ontwerp tracébesluit
(volgens de huidige planning in 2015).

246-11

Veiligheidsregio Twente merkt op dat in het
effectrapport Externe Veiligheid bij het MER wordt
aangegeven dat de Marktverwachtingen 2020 als
uitgangspunt zijn gehanteerd en dat wordt
verwacht dat de toename van goederenvervoer
binnen deze marktverwachtingen passen. In het
Basisnet is echter voor de lijnen in Oost-Nederland
een afwijkend risicoplafond vastgesteld dat fors
lager ligt dan de vervoersaantallen in de
Marktverwachtingen 2020. De veiligheidsregio
adviseert om het vervoer van gevaarlijke stoffen
regelmatig en actueel te monitoren en deze
gegevens ook beschikbaar te stellen voor de lokale
overheden.

De gevraagde monitoring van het feitelijke vervoer van
gevaarlijke stoffen zal vanaf 2014 geschieden in het
kader van Basisnet; de rapportages daarover worden
openbaar.

246-12

Veiligheidsregio Twente heeft een onderzoek laten
verrichten naar de veiligheid(bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid) van het spoor. Veiligheidsregio
Twente biedt het rapport aan, opdat de minister
zich een beeld kan vormen van de knelpunten in
Twente op het gebied van bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid.

Het rapport is in dank aanvaard. ProRail werkt samen
met de Veiligheidsregio's aan het integraal
veiligheidsplan waarin bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid aan de orde komen; bij dat werk wordt
het rapport van de Veiligheidsregio Twente betrokken.

246-13

Veiligheidsregio Twente geeft in haar rapport aan
op welke specifieke locaties instellingen met
verminderd of niet zelfredzame personen
aanwezige zijn.

Het rapport is in dank aanvaard. ProRail werkt samen
met de Veiligheidsregio's aan het integraal
veiligheidsplan waarin bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid aan de orde komen; bij dat werk wordt
het rapport van de Veiligheidsregio Twente betrokken.

246-14

Veiligheidsregio Twente geeft aan dat

Zie beantwoording Kernpunt: K029
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de bestrijdbaarheid zeer beperkt is als gevolg van
beperkte bereikbaarheid door hekwerken,
geluidschermen, etc. en beperkte beschikbaarheid
van bluswatervoorzieningen bij grote delen van het
spoor in Twente.

246-15

Veiligheidsregio Twente geeft aan dat wanneer het
mis gaat er grote effecten kunnen optreden. De
Veiligheidsregio verzoekt daarom om een brede
afweging van de kans op een ongeval te maken,
waarbij de mogelijke effecten (gelet op de
dichtbebouwde omgeving), de bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid betrokken worden en het besluit
niet alleen op kansen te baseren.

Deze punten worden meegenomen in het Integraal
Veiligheidsplan, waaraan ProRail samen met de
Veiligheidsregio's werkt.

246-16

Veiligheidsregio Twente adviseert om haalbare
oplossingen in voorzieningen voor bestrijdbaarheid
en zelfredzaamheid niet na te laten, ook al voldoen
de kansen aan het wettelijk niveau.

Dit advies wordt meegenomen bij het opstellen van het
Integraal veiligheidsplan, waaraan ProRail samen met de
Veiligheidsregio's werkt.

246-17

Veiligheidsregio Twente treedt graag in overleg
over mogelijke maatregelen.

Dat overleg loopt al in het kader van het Integraal
Veiligheidsplan, waaraan ProRail samen met de
Veiligheidsregio's werkt.

246-18

Veiligheidsregio Twente geeft aan in de huidige
situatie al problemen te kennen met betrekking
tot de bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid en
opkomsttijden.

Deze punten worden meegenomen in het Integraal
Veiligheidsplan voor de Goederenroute Oost-Nederland,
waaraan ProRail samen met de Veiligheidsregio's werkt.

246-19

Veiligheidsregio Twente geeft aan dat de keuze
voor één van de varianten, maar ook door geen
keuze te maken en daarmee impliciet de toename
van het goederenvervoer via de bestaande route
verkiest, inhoudt dat de huidige knelpunten groter
zullen worden en nieuwe knelpunten zich zullen
aandienen. Wij adviseren u om adequate/haalbare
maatregelen te treffen op het gebied van
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid, ook wanneer
er wordt voldaan aan het wettelijk niveau.

Daarom werkt ProRail samen met de Veiligheidsregio's
aan een Integraal Veiligheidsplan voor de
Goederenroute Oost-Nederland, waarin deze punten
worden meegenomen.

246-20

Veiligheidsregio Twente is bereid tot nadere
toelichting en wil wederom adviseren bij de
e
uitwerking van het MER 2 fase. De Veiligheidsregio
Twente treedt graag in overleg over mogelijke
maatregelen voor bestrijdbaarheid,
zelfredzaamheid en overwegproblematiek.

Dit aanbod wordt in dank aanvaard. Veiligheidsregio
Twente is ook al betrokken bij het Integraal
Veiligheidsplan voor de Goederenroute Oost-Nederland,
dat ProRail samen met de Veiligheidsregio's maakt.

247-01

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008
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247-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

247-03

Inspreker stelt dat niet gekeken wordt naar de
feitelijke toename van hinder en risico voor de
bewoners en/of recreanten en de afbraak van
leefbaarheid en woonomgeving, maar enkel of
waarden onder de wettelijke maxima liggen.

Zie beantwoording Kernpunt: K032

247-04

De stichting geeft aan dat in eerste instantie
gekeken moet worden naar de toekomstvastheid
van de varianten. Toekomstvastheid moet meer
inhouden dan de mogelijkheid om uit te kunnen
breiden tot 2 goederenpaden.

Voor het aspect toekomstvastheid is voornamelijk
gekeken naar de mogelijkheden van de fysieke
spoorcapaciteit. Andere capaciteitsbeperkende factoren
zijn te onzeker om daarop een uitspraak over
toekomstvastheid te baseren

247-05

De stichting geeft aan dat op grond van een
zorgvuldige afweging een keuze moeten kunnen
worden gemaakt voor de meest duurzame variant
waarbij het milieu en de leefbaarheid minimaal
worden geschaad. Indien hiervoor te weinig budget
is, dan moet de besluitvorming over de
variantkeuze worden uitgesteld.

Van de opvatting van de Stichting is kennis genomen.

247-06

De stichting vindt het verbazend dat de
staatssecretaris voor het verschijnen van het MER,
haar voorkeur heeft uitgesproken voor de
“goedkoopste” variant van Kopmaken Deventer.
Hiermee wordt voorbij gegaan aan een zorgvuldige
besluitvorming en wordt het belang van Oost
Nederland ernstig geschaad.

De staatssecretaris heeft nog geen voorkeur
uitgesproken voor welke variant dan ook.

247-07

De stichting geeft aan dat het MER onvolledig is en
verscheidene onjuistheden bevat zodat het
onvoldoende basis biedt voor besluitvorming. De
stichting is van mening dat de besluitvorming moet
worden uitgesteld.

Naar aanleiding van het advies van de commissie voor
e
de m.e.r. wordt een aanvulling op het MER 1 fase
gemaakt, die eind 2013 wordt gepubliceerd. Nadat de
aanvulling beschikbaar is er geen aanleiding de
besluitvorming over de voorkeursvariant uit te stellen.

247-08

De stichting stelt dat een evenwichtige afweging
van kosten voor het gehele traject nog niet heeft
plaatsgevonden alvorens het MER gebruikt kan
worden bij het afwegen van de alternatieve
varianten.

Deze stelling wordt niet gedeeld. Het gaat thans om het
kiezen van een variant tussen Zutphen en Hengelo, en
voor het kostenaspect is het dan voldoende om de
kosten tussen Zutphen en Hengelo te weten. De kosten
van de trajectdelen tussen Elst en Zutphen, en tussen
Hengelo en Oldenzaal/grens zijn bij elke onderzochte
routevariant hetzelfde.

247-09

De stichting vraagt waarom er op belangrijke
punten aspecten buiten beschouwing zijn gelaten
of een verwarrende presentatie van de feiten is
gekozen.

Zie beantwoording Kernpunt: K188
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247-10

De stichting merkt op dat niet de hinder en risico’s
voor de burgers en milieu leidend zijn geweest,
maar de financiën. Zo wordt slechts gekeken naar
de kosten van het terugbrengen van de hinder tot
de maximale wettelijke grenzen, maar niet naar de
absolute toename hiervan.

Zie beantwoording Kernpunt: K032

247-11

De stichting stelt vast dat het uitgangspunt 2
goederenpaden niet meer actueel is. Uitgangspunt
nu is een benodigde capaciteit van 1 goederenpad.

Zie beantwoording Kernpunt: K174

247-12

De stichting geeft aan dat de prognoses moeten
worden geactualiseerd omdat de uitvoering niet
plaats zal vinden voor 2028.

De prognoses zijn voor het jaar 2030, en die veranderen
niet als het jaar waarin het project gereed is verandert.

247-13

Inspreker vindt het wenselijk om de varianten ook
te vergelijken met de huidige situatie (2011) in
plaats van de referentiesituatie.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

247-14

Inspreker stelt dat in de referentiesituatie geen tot
weinig maatregelen worden getroffen/begroot
(bijvoorbeeld voor geluid) terwijl het aantal treinen
(fors) toeneemt. Dit leidt tot een oneerlijke
vergelijking.

Zie beantwoording Kernpunt: K013

247-15

Inspreker geeft aan dat bij de prognose voor PHS
geen rekening is gehouden met de effecten van de
invoering van ERTMS en/of minder aanbod van
goederen (de prognose is met 20% naar beneden
bijgesteld), waardoor mogelijk de noodzaak van het
GON programma minder is.

Zie beantwoording Kernpunt: K005

247-16

De stichting geeft aan dat bij de prognose voor PHS
geen rekening is gehouden met de effecten van de
mogelijke afschaffing van de OV jaarkaart voor
studenten waardoor mogelijk de noodzaak van het
GON programma minder is.

Het programma PHS is bedoeld om de kwaliteit van het
reizigersverkeer te verbeteren door de frequenties te
verhogen. De onderliggende prognoses voor het
programma PHS zijn opgesteld in 2009. De
goederenprognoses zijn in 2012 herijkt. Daar is rekening
e
mee gehouden in het MER 1 fase voor PHS
Goederenroute Oost-Nederland. De reizigersprognoses
worden in 2013 herijkt, in het kader van de Lange
Termijn Spoor Agenda. In deze herijking van de
reizigersprognoses wordt rekening gehouden met een
mogelijke wijziging van de OV Jaarkaart voor studenten.
Deze nieuwe reizigersprognoses kunnen eventueel
aanleiding zijn voor herijking van het programma PHS.
De ambitie van het programma PHS om de frequenties
van reizigerstreinen te verhogen blijft gehandhaafd. Er
zal geen sprake zijn van afstel, dus ook de noodzaak voor
de Goederenroute Oost-Nederland blijft overeind. Of, en
in welke vorm, de OV jaarkaart voor studenten wordt
gewijzigd, is nog in discussie. Dit is derhalve nog geen
e
vastgesteld beleid. In het MER 1 fase is er daarom nog
geen rekening mee gehouden.
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247-17

Inspreker geeft aan dat het niet duidelijk is wat de
onderbouwing is van de autonome groei die aan
referentiesituatie ten grondslag ligt. Wordt
bijvoorbeeld de groei van het treinverkeer als
gevolg van de aanleg van de tweede maasvlakte
ook als autonome groei beschouwd?

Zie beantwoording Kernpunt: K014

247-18

De stichting geeft aan dat de prognose van het
aantal treinen per variant niet correct is omdat er
geen rekening is gehouden met het feit dat in geval
er niet wordt gekozen voor de variant
“Twentekanaallijn” er toch een toenemend aantal
treinen met gevaarlijke stoffen over deze lijn zal
moeten rijden. Dit vanwege de uiterst beperkte
capaciteit voor transport van gevaarlijke stoffen via
de IJssellijn/Twentelijn. De variant “Kopmaken” laat
treinen met gevaarlijke stoffen niet toe, aangezien
deze niet mogen stoppen, hetgeen bij het rangeren
noodzakelijk is. In het “nulplus-alternatief” zou dit
beschreven moeten zijn en daaruit zou moeten
blijken dat in alle gevallen iets aan de
Twentekanaallijn moet worden gedaan, dan wel dat
een deel van het aantal treinen met diesellocs moet
blijven rijden.

De Stichting haalt dimensies door elkaar. 1) Volgens
Basisnet spoor is over de Twentekanaallijn maximaal een
vervoer van 3050 ketelwagens gevaarlijke stoffen per
jaar toegestaan. 2) De prognose van het
goederenvervoer is uitgedrukt in het gemiddelde aantal
treinen per etmaal. Bij 1 goederenpad = 36
goederentreinen/etmaal gaat het om totaal circa
180.000 goederenwagens per jaar. Het totale maximaal
toegestane vervoer van gevaarlijke stoffen is dus nog
geen 2 % van het totale verwachte goederenvervoer. Die
cijfers mogen dus niet zomaar vergeleken worden.

247-19

Bij het berekenen van maatregelen die worden
genomen om geluidshinder te voorkomen wordt
uitgegaan van de GPP’s plus de werkruimte van 1,5
dB. Dit betekent overigens 40% meer geluidsruimte
t.o.v. de huidige situatie waarvoor geen
maatregelen worden genomen! Dit is onjuist.
Volgens de wet mag de GPP tijdelijk met 1,5dB
worden overschreden en moeten de maatregelen
leiden tot terugbrenging tot op dit of onder dit
niveau. Een nadere toelichting van dit aspect volgt
in onze, separaat ingediende, zienswijze 'geluid'.

Zie beantwoording Kernpunt: K108

247-20

Als uitgangspunt wordt gekozen dat in 2030 80%
van de wagons zijn voorzien van kunststof remmen
(stille wagons). De investering hierin ligt niet bij de
overheid maar bij de vervoerders en kan dus
moeilijk worden beïnvloed. De stichting vindt dit
een optimistische visie en is van mening dat moet
worden uitgegaan van het huidige percentage stille
wagons.

De investering in stillere wagons door de vervoerders
wordt door de overheid op indirecte wijze gestimuleerd.
De geluidproductieplafonds (GPP) langs het spoor zijn
namelijk mede gebaseerd op de aanname dat rond 2030
circa 80% van de goederentreinen stil is. Dat is een
sterke prikkel voor de vervoerders om hun treinen stiller
te maken: doen zij dat niet voldoende, dan kunnen er binnen de vastgelegde GPP's - minder treinen rijden.

247-21

De stichting heeft de zienswijze dat de vergelijking
van de varianten op de mensgerichte thema’s
onjuist is uitgevoerd. Deze zijn gepresenteerd als
het verwachte effect na implementatie van
maatregelen die de effecten onder de maximale
norm brengen. Hiermee worden ze onvergelijkbaar,

Er wordt verwacht dat de effecten na implementatie van
maatregelen, onder de maximale norm worden
gebracht. De verwachte effecten na implementatie van
de maatregelen worden met elkaar vergeleken, alsmede
het aantal en de aard van de toe te passen maatregelen
per variant. Ook worden de kosten van de maatregelen
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omdat niet in alle gevallen dezelfde maatregelen
worden genomen en de effectiviteit van de
maatregelen onbekend is.

per variant (met 70% nauwkeurigheid) met de andere
varianten vergeleken. Dit betekent dat de vergelijking
breder wordt getrokken dan alleen de effecten van meer
goederenvervoer op de omgeving.

247-22

Inspreker vraagt of er een nulmeting en een
controlemeting uitgevoerd zal worden om de
geluidsberekeningen te controleren en de
daadwerkelijke toename van geluid te bepalen.

Zie beantwoording Kernpunt: K062

247-23

De stichting geeft aan dat bij beide varianten
“bogen van Bathmen” geen rekening wordt
gehouden met het feit dat er in het tracé twee
viaducten liggen, waardoor het spoor over lange
afstand veel hoger boven het maaiveld ligt en het
geluid dus veel verder zal dragen. Het is onze
zienswijze dat de uitkomsten hierop moeten
worden gecorrigeerd.

Voor de berekeningen van de geluidbelastingen zijn
driedimensionale rekenmodellen gemaakt. In deze
rekenmodellen is dus aangegeven hoe hoog de
spoorlijnen liggen alsmede hoe hoog de bebouwing,
schermen en andere omgevingsfactoren zijn. Bij de
berekeningen van de hooggelegen tracédelen is dus de
invloed van deze hogere ligging meegenomen.

247-24

Inspreker stelt dat niet gekeken wordt naar de
feitelijke toename van hinder en risico voor de
bewoners en/of recreanten en de afbraak van
leefbaarheid en woonomgeving, maar enkel of
waarden onder de wettelijke maxima liggen.

Zie beantwoording Kernpunt: K032

247-25

Inspreker stelt het benutten van risicoruimte tot
aan het toegestane risicomaximum ter discussie.
Inspreker is van mening dat dit betekent dat het
risiconiveau toeneemt. In het MER staat echter dat
de omgevingsrisico's in alle scenario's niet
toenemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K079

247-26

De stichting is van mening dat de impact van het
transport van gevaarlijke stoffen tussen Rotterdam
en Midden Europa volledig in beeld moet worden
gebracht en in de vergelijking van varianten moet
worden meegewogen.

Het MER gaat over de milieueffecten tussen Zutphen en
Hengelo, niet over eventuele effecten langs andere
spoorlijnen.

247-27

De stichting geeft aan dat in alle varianten de
luchtkwaliteit volgens het rapport ruim onder de
norm blijft. De totale vervuiling is echter niet
hetzelfde voor alle varianten. Als de
Twentekanaallijn niet geëlektrificeerd wordt zullen
de treinen van Rotterdam tot Hannover en verder
met een dieselloc moeten blijven rijden.

Bij keuze voor de variant Twentekanaallijn wordt zoals
vermeld in het MER het volledige traject tussen Zutphen
en Hengelo geëlektrificeerd. Er is in het onderzoek voor
alle varianten uitgegaan van een vast percentage
diesellocs (10%).

247-28

De stichting geeft aan dat de luchtkwaliteit in de
variant “Kopmaken” verslechtert doordat bij het
rangeren (veelvuldig remmen) veel fijnstof ontstaat.
Dit aspect is niet meegenomen in het MER en
vereist dus correctie en aanvulling.

De emissiewaarden voor fijnstof als gevolg van slijtage
zijn berekend op basis van gegevens van gemiddelden
over alle treinbewegingen. Er is voor de berekeningen
voor de luchtkwaliteit geen rekening gehouden met
lokale remmende treinen, het is ook niet bekend
hoeveel extra fijn stof dit zal veroorzaken. Wel zijn de
emissiefactoren (ook als gevolg van remmen) worst-case
opgesteld, dat wil zeggen dat deze waarschijnlijk in de
praktijk lager uitvallen. Daarnaast is de invloed van het
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treinverkeer op concentraties in de omgeving zoals blijkt
uit de berekeningen erg laag, een mogelijke lokale extra
emissie zal daardoor tot weinig extra
concentratieverhoging leiden.

247-29

Uitgangspunt bij trillingshinder is dat de bewoners
van een huis reeds gewend zijn. Er wordt slechts
gekeken naar de relatieve verslechtering. Het is
onze zienswijze dat de varianten moeten worden
vergeleken op het aantal huizen/bewoners dat last
heeft van trillingen inclusief de huidige
trillingsoverlast. De combinatie zal niet alleen tot
meer overlast leiden, maar ook voor schade kunnen
zorgen.

Conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is
trillingshinder onderzocht op basis van de BTS. De BTS
kijkt naar een toename van de trillingshinder, niet naar
bestaande gevallen. In de Aanvulling op het MER, die
eind 2013 verschijnt, wordt als aanvullend
beoordelingscriterium voor trillingshinder het aantal
potentiële overschrijdingen van de A2-grenswaarde uit
de BTS gehanteerd. Dit criterium geeft (meer) inzicht in
het aantal potentieel gehinderden in de huidige situatie.
Het project zal niet leiden tot een toename van het
aantal gebouwen waar mogelijk trillingsschade ten
gevolge van treinverkeer optreedt.

247-30

De kosten van mitigerende maatregelen van
trillingen zijn niet meegenomen in de studie omdat
niet bekend is hoe deze berekend moeten worden.
De stichting is van mening dat bij de berekening van
de kosten per variant hiervoor een stelpost moet
worden meegenomen op basis van het totaal aantal
huizen waarvoor trillingsoverlast geldt.

Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de Aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

247-31

De stichting geeft aan dat gezien de verschillen per
variant, het thema gezondheid weinig impact lijkt te
hebben. De gevolgen voor de gezondheid van de
omwonenden door geluidsoverlast en trillingen zijn
niet in beeld gebracht, tevens is het effect van het
rangeren in Deventer buiten beschouwing
gebleven. Het MER is hierop onvolledig en moet
voor dit onderwerp worden aangevuld.

De effecten op de gezondheid, waaronder als gevolg van
geluid, zijn in beeld gebracht door middel van de GESsystemathiek zoals vastgesteld door de overheid in
samenwerking met GGD Nederland. Hierin is inderdaad
geen effectbepaling en beoordeling opgenomen voor
trillingen. Het onderzoek heeft zich gericht op de
rijdende treinen, het rangeren bij de variant Kopmaken
Deventer betreft alleen de locomotieven en de
hinderniveaus zijn dientengevolge veel lager.

247-32

De barrière werking vereist mitigerende en
compenserende maatregelen waarvoor ten
behoeve van de kostenvergelijking per barrière een
aangenomen bedrag (stelpost) moet worden
e
meegewogen. In het MER 2 fase zal dat verder
uitgewerkt en gespecificeerd moeten worden.

De bouwkosten van de aanleg van faunapassages zijn
e
reeds meegenomen in het MER 1 fase. Nadere
specificering vindt inderdaad plaats in latere (plan)fasen.

247-33

De stichting is van mening dat gezien de enorme
impact van een nieuw tracé op ecologie, landschap
en ruimtelijke effecten de varianten 'Bogen bij
Bathmen' beter en zorgvuldiger in beeld moeten
worden gebracht, om een goede afweging mogelijk
te maken t.o.v. verbreding van een bestaand tracé.

Van uw standpunt is kennis genomen. In de 1 fase MER
zijn in het effectrapport ecologie de effecten op de
beschermde soorten en gebieden zodanig weergegeven
dat een onderscheid gemaakt kan worden tussen de
e
varianten. In de Aanvulling op het MER 1 fase, die eind
2013 wordt gepubliceerd, zal extra aandacht worden
besteed aan de visuele effecten en zijn extra visualisaties
toegevoegd voor o.a. Bathmen.

247-34

De stichting geeft aan dat bij het beschouwen van

In de effectenstudie ecologie is er voor gekozen om de

e
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de ecologie niet alleen moet worden gekeken naar
het oppervlak aan EHS of Natura 2000, maar naar
de impact op het gebied in het algemeen. De
varianten “Bogen bij Bathmen” beïnvloeden door
de aanleg van een nieuw tracé een veel groter
oppervlak dan de beide andere varianten. Door de
boog ontstaat er een dode hoek tussen de IJssellijn,
de boog en de A1. Tevens zal de strook tussen de
A1 en het nieuwe tracé ontoegankelijk en
waardeloos zijn. De impact bij de westelijke boog is
daarbij nog groter dan die bij de oostelijke boog.

effecten op EHS te vergelijken op basis van ruimtebeslag
(ha) en doorsnijding (lengte in km). De doorsnijding is
dus eendimensionaal (lengte) gekwantificeerd, hierbij
wordt dus geen rekening gehouden met het oppervlak
dat wordt afgesneden. Bij een tweedimensionale
benadering (afgesneden oppervlak) zou de dode hoek
inderdaad een breder gebied afsnijden dan gemiddeld
het geval is langs de 2 varianten bij Bathmen en de
variant Twentekanaallijn. In vergelijking met het totale
EHS oppervlak ter plaatse is dit gebied echter klein. In
elk geval niet groot genoeg om tot een andere conclusie
te leiden in de vergelijking met de variant
Twentekanaallijn.

247-35

De stichting vraagt zich af of het verschil tussen
bestaand en nieuw tracé wel correct is
meegenomen ten aanzien van het thema
waterhuishouding. Het is haar zienswijze dat dit
thema verder moet worden uitgediept zodat beter
zicht wordt verkregen op de risico’s van vervuiling
van het oppervlaktewater en de rioolsystemen door
vloeistoffen of bluswater.

In het MER 1 fase is vooral gekeken naar de mate van
onderscheid tussen varianten. Deze genoemde aspecten
worden meegenomen als aandachtspunten voor het
e
MER 2 fase.

247-36

De stichting vindt het van belang om voor de
kostenvergelijking binnen het thema
waterhuishouding per variant alvast een stelpost
voor compenserende / mitigerende maatregelen in
het MER mee te nemen.

De eventuele kosten voor mitigerende/compenserende
e
maatregelen zullen meegenomen worden in het MER 2
fase.

247-37

De stichting geeft aan dat met betrekking tot het
thema archeologie de te verwachten milieueffecten
zorgvuldig per variant in beeld moeten worden
gebracht. Daarnaast is het van belang om voor de
kostenvergelijking per variant een stelpost voor
compenserende / mitigerende maatregelen mee te
e
nemen. In het MER 2 fase moet dit voor het
gekozen tracé verder uitgewerkt en gespecificeerd
worden.

Dit aspect zal inderdaad nader worden uitgewerkt in het
e
MER 2 fase.

247-38

De stichting geeft aan dat met betrekking tot het
thema bodem de te verwachten milieueffecten
zorgvuldig per variant in beeld moeten worden
gebracht. Daarnaast is het van belang om voor de
kostenvergelijking per variant een stelpost voor
compenserende / mitigerende maatregelen mee te
e
nemen. In het MER 2 fase moet dit voor het
gekozen tracé verder uitgewerkt en gespecificeerd
worden.

Het was niet de verwachting dat de milieueffecten
(bodemverontreinigingen) die veroorzaakt worden door
het treinverkeer significant verschillen tussen de
e
varianten. In het kader van het MER 1 fase, waarbij een
vergelijking tussen de vier varianten centraal staat, is het
daarom niet relevant om deze per variant in detail in
e
beeld te brengen. In het MER 2 fase zal nader gekeken
worden naar mitigerende maatregelen. Hierbij gaat het
met name om maatregelen die verontreiniging
concentreren en afvoeren.

247-39

De stichting geeft aan dat de artist impression van
de toekomstige situatie geen representatief beeld

In het kader van de informatieavonden zijn voor de
bogen bij Bathmen in overleg met de

e

Pagina 321 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

geeft. De stichting is van mening dat de ruimtelijke
effecten bij de nieuwe tracés “bogen bij Bathmen”
onvoldoende zorgvuldig in beeld zijn gebracht.

belangenvereniging aanvullende visuals gemaakt. In de
e
Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013 wordt
gepubliceerd, wordt extra aandacht besteed aan de
visuele effecten en zijn extra visualisaties gemaakt.

247-40

Het MER geeft onvoldoende duidelijkheid over de
inpassing van de varianten “bogen bij Bathmen”.
Met een gering hellingspercentage (2% ?) zal het
nieuwe tracé moeten stijgen en dalen om de A1 te
kunnen kruisen. Dit zal aan weerszijden een lengte
van ca. 3 kilometer in beslag nemen. Hoe zijn deze
enorme wallen in te passen ? En hoe is de
ongelijkvloerse kruising met de huidige Twentelijn
in te passen ?

Meer duidelijkheid over de inpassing zal worden
e
gegeven in het MER 2 fase, afhankelijk van de
variantkeuze.

247-41

De stichting vindt dat de ruimtelijke effecten van de
inpassing van de variant “Kopmaken te Deventer”
en van de elektrificatie bij variant
“Twentekanaallijn” in het MER onvoldoende
zichtbaar zijn gemaakt om een zorgvuldige weging
in het MER mogelijk te maken.
De stichting vindt dat binnen het thema
energieverbruik, duurzaamheid van de gekozen
oplossing tot uitdrukking moeten komen in een laag
energie gebruik. Dit aspect wordt in het MER niet
belicht.

Deze aspecten zijn in het MER 1 fase onderzocht en
gewogen conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau,
en worden afhankelijk van de variantkeuze nader
e
onderzocht en uitgewerkt in het MER 2 fase.

247-43

De stichting geeft aan dat in het MER het energie
verbruik van verschillende bovenleidingspanningen
en het verbruik van diesellocs in relatie tot de te
vervoeren goederen per variant niet wordt
beschreven. Daardoor is een weging van de
varianten op het aspect energieverbruik niet
mogelijk.

De infrastructuur van alle vier varianten die in het MER
zijn beschouwd zal worden uitgerust met het 1500 Volt
bovenleidingsysteem dat in vrijwel heel Nederland is
toegepast. Op afzienbare termijn zal de
bovenleidingspanning op het zogenaamde
‘conventionele net’ niet wijzigen. Het is dus niet logisch /
reëel om een variant van PHS GON van een afwijkende
bovenleidingspanning te voorzien. Een ander punt is het
gebruik van diesellocomotieven versus elektrische
locomotieven. Het grootste deel van de treinen die
gebruik gaan maken van de goederenroute door OostNederland zijn treinen die grensoverschrijdend vervoer
verzorgen. Steeds meer van dergelijke treinen zijn
voorzien van elektrische tractie. Een schatting hiervan
komt uit op 90% van het aantal treinen. Voor de
vergelijking van het energieverbruik van de verschillende
varianten is inderdaad uitgegaan van de
vereenvoudiging dat alle treinen worden getrokken door
een elektrische locomotief. De inschatting is dat dit de
werkelijkheid niet teveel geweld aandoet.

247-44

De stichting is van mening dat het toetsingskader

Zie beantwoording Kernpunt: K048

247-42

e

Om een objectieve vergelijking mogelijk te maken is
onderzoek gedaan naar het benodigde energieverbruik
voor de vier varianten. Om een vergelijking mogelijk te
maken met de referentiesituatie heeft het onderzoek
zich gericht op het hele spoortraject tussen de
Maasvlakte en de Duitse grens. Door deze aanpak is ook
de wat betreft energieverbruik meest gunstige variant in
beeld gebracht.
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voor economische thema’s te beperkt is en dat er
ook moet worden gekeken naar de economische
gevolgen voor de regio. Zo is onvoldoende inzicht
gegeven in de waardevermindering van woningen.

247-45

De stichting is van mening dat het toetsingskader
voor economische thema’s te beperkt is en dat er
ook moet worden gekeken naar de economische
gevolgen voor de regio. Zo is onvoldoende inzicht
gegeven in de aantrekkelijkheid van de regio als
woon/werk omgeving én als recreatiegebied.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

247-46

De mogelijkheid om in de toekomst hoogfrequent
personenvervoer tussen Utrecht-AmersfoortDeventer-Hengelo-Enschede te realiseren, is
e
bijvoorbeeld niet meegenomen in het MER 1 fase.
Een toekomstvaste ontwikkeling van Oost
Nederland wordt daarmee ernstig geschaad.

De genoemde hoogfrequente spoorverbinding voor
reizigers maakt geen deel uit van het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), en valt dus buiten
het kader van het MER.

247-47

De stichting geeft aan dat de totale spoorlengte
(tussen Zutphen en Oldenzaal) in het MER niet bij
de varianten vergelijking is meegenomen. De totale
lengte aan spoor dat geschikt gemaakt en in stand
gehouden moet worden voor GON is niet
onderzocht. Dit aspect zou wel moeten worden
meegewogen.

Dit MER 1 fase gaat uitsluitend over het trajectdeel
tussen Zutphen en Hengelo; van dit gedeelte zijn de
effecten en kosten in beeld gebracht. De totale
spoorlengte van Elst tot Oldenzaal/grens wordt in het
e
MER 2 fase onderzocht.

247-48

De stichting geeft aan dat de varianten zich
onderscheiden in de noodzaak van de inzet van
diesellocs. Dit heeft niet alleen impact op het
gebruik van het gekozen traject, maar ook op het
goederenvervoer van Rotterdam tot haar
bestemming in Noord-Midden Europa en het
regionale personenvervoer. Dit is onvoldoende
meegenomen in de afweging der alternatieven.

De infrastructuur van alle vier varianten die in het MER
zijn beschouwd is al of zal worden uitgerust met
elektrische bovenleiding. Er is in het onderzoek voor alle
varianten uitgegaan van grotendeels elektrische tractie
en een vast percentage diesellocs (10%). Dit is dus geen
onderscheidende factor.

247-49

De stichting is van mening dat de
uitbreidingsmogelijkheden voor het
personenvervoer tussen Arnhem-Enschede in het
MER moet worden betrokken.

De voorgestelde uitbreiding van het personenvervoer
tussen Arnhem en Enschede is onderzocht in het MER.
Zie in het aspectrapport 'Ontwerpen', bijlage V.

247-50

De stichting is van mening dat de exploitatiekosten
voor vervoerders zullen worden bepaald door de
reistijd. De reistijd wordt beïnvloed door de afstand
die moet worden afgelegd en de wachttijden die
ontstaan door rangeren dan wel inpassen in de
dienstregeling. Ook het energieverbruik
(elektriciteitskosten/brandstofkosten) spelen een
rol. De effecten hiervan zijn onvoldoende en/of
onjuist in beeld gebracht.

Bij de variant Kopmaken Deventer is rekening gehouden
met het rangeren van de locomotieven bij het bepalen
van de rittijd. Voor alle vier onderzochte varianten in het
MER geldt dat er na realisatie voldoende capaciteit op
het spoor beschikbaar is voor inpassing van het
goederenvervoer in de dienstregeling, waardoor er geen
sprake zal zijn van extra wachttijden.

247-51

De stichting geeft aan dat het verschil in kosten van
materieel ((Multi)spanningslocs t.o.v. diesellocs) dat
moet worden ingezet bij de verschillende varianten

De kosten van het materieel, zoals locomotieven,
worden gedragen door private vervoerders, en die
maken dus geen onderdeel uit van de kosten van de

e
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niet is meegenomen.

infrastructuur. Overigens is bij alle varianten elektrische
bovenleiding aanwezig of aangelegd, dus alle varianten
kunnen door hetzelfde materieel worden gebruikt.

247-52

De stichting stelt dat de onderhoudskosten
verschillen per variant als gevolg van het verschil in
spoorlengte, aantal wissels, overgangen en
kunstwerken. Dit aspect is niet meegenomen.

De door de stichting genoemde aspecten zijn
vanzelfsprekend wel meegenomen bij het berekenen
van de onderhoudskosten.

247-53

De stichting geeft aan dat de bouwtijd en kosten
nog vele onjuistheden bevatten en verre van
volledig zijn. De optelsom van kosten van
aanpassing van infrastructuur en mitigerende
maatregelen maakt dit nog diffuser.

Omdat het huidige ontwerp nog erg globaal is, is gebruik
gemaakt van kostenkengetallen. Er is een meest
waarschijnlijke waarde voor de investeringskosten
bepaald en ook is de bandbreedte bepaald waarbinnen
de kosten met een kans van 70% uit zullen komen. Dit
betekent dat er nog 15% kans is dat de kosten hoger
uitvallen dan de hoogste waarde van de bandbreedte.
Ook de planning van de bouwtijd is nog vrij globaal. In
een volgende fase zullen deze aspecten verder worden
uitgewerkt.

247-54

De stichting vindt dat naast het volledig in beeld
brengen van investeringskosten voor de overheid
en kosten voor de regio er ook de lange termijn
effecten op de exploitatiekosten voor alle
betrokkenen in beeld moeten worden gebracht.

In het MER zijn ook de jaarlijkse beheer- en
onderhoudskosten in kaart gebracht (zie hoofdstuk 8.4.3
van het MER rapport). Daarnaast is voor alle varianten
het energieverbruik per trein berekend (zie hoofdstuk
8.3.7). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft
in 2010 voor het gehele programma PHS een overzicht
opgesteld van de kosten en de opbrengsten. Een
zogenaamde Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
(MKBA). Mede op grond van de MKBA heeft het Kabinet
besloten dat de kosten opwegen tegen de baten en
investeren verstandig is.

247-55

De stichting vindt dat de investeringskosten voor
infrastructuur en voor inpassingmaatregelen
moeten worden afgewogen in het kader van het
gehele traject Elst – Oldenzaal en moeten dan ook
uitgebreid bekeken worden in het kader van het
e
MER 2 fase.

Zie beantwoording Kernpunt: K170

247-56

De stichting geeft aan dat het verschil van € 200m
tussen de varianten bij een
begrotingsnauwkeurigheid van 70% voor een
project van € 4,5 miljard niet significant is.

De redenering van de Stichting is onjuist, want men
'vergelijkt appels met peren'. Het bedrag van € 4,5
miljard betreft het (oorspronkelijk) beschikbare 'budget'
voor het gehele Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
(PHS). Daaruit moeten, naast de Goederenroutering
Oost-Nederland, nog veel andere projecten gefinancierd
worden. Het begrip 'significant' kan gebruikt worden als
het gaat over de vergelijking tussen de varianten voor dit
project PHS-GON; dan is het verschil in de
investeringskosten per variant, zoals is aangegeven in
tabel 8-21 van het MER, wel degelijk significant.

247-57

De stichting geeft aan dat de kostenvergelijking
sterk wordt beïnvloed door de keuzes voor de

Vanzelfsprekend worden de kosten beïnvloed door de
gemaakte ontwerpkeuzes. De benadering van de
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invulling die per variant zijn gemaakt, zowel wat
betreft uitvoering van infrastructuur als voor
mitigerende maatregelen.

ontwerpkeuzes is bij alle varianten echter gelijk geweest.
Bij elk thema is beschreven welke compenserende en
mitigerende (verzachtende) maatregelen mogelijk zijn
om de effecten op te heffen of te verzachten. Ook is
bepaald welke maatregelen vanuit wetgeving genomen
moeten worden, zoals geluidwerende maatregelen, en
welke maatregelen redelijkerwijs genomen zullen
worden bij een dergelijk project. Van deze ‘wettelijke’ en
‘redelijke’ maatregelen is aangenomen dat deze ook
inderdaad in het project opgenomen worden. Deze
maatregelen zijn meegenomen in de kostenramingen
van de verschillende varianten, en met deze
maatregelen is rekening gehouden bij de beoordeling
van de effecten.

247-58

De stichting meent dat de kosten voor
infrastructuur van de varianten “Bogen bij
Bathmen” te laag worden ingeschat. De aanpassing
boog bij Colmschate werd destijds al op €200m
geschat. Het gaat hier om aanzienlijk meer spoor en
een brug over de A1 extra.

De kosten van de varianten Ten westen en Ten oosten
van Bathmen zijn serieus geraamd volgens algemeen
aanvaarde standaardmethoden. Dit betreft de geraamde
kosten van alle investeringen tussen Zutphen en
Hengelo voor deze varianten, dus niet alleen de kosten
van de spoorbogen zelf. Deze kosten zijn niet
vergelijkbaar met die van de boog bij Colmschate. De
kosten voor de boog bij Colmschate werden in de
Voorkeursbeslissing PHS in 2010 geraamd op € 183 mio,
nog zonder overige maatregelen (zoals geluidschermen);
deze boogverbinding was relatief kostbaar omdat er een
lang viaduct voor nodig was.

247-59

De stichting geeft aan dat de kosten voor
aanpassing van de Twentekanaallijn sterk afhangen
van de keuze voor de uitwerking van deze variant.
De uitgangspunten hiervoor zijn in het MER
onvoldoende in beeld gebracht. Zo is het
onduidelijk waarom 50% van het spoor verdubbeld
moet worden bij 1 goederenpad. Aanpassing van de
dienstregeling van het personenvervoer zou de
kosten sterk kunnen beperken. Zelfs zou nog
kunnen worden gekeken naar het langer gebruik
maken van diesellocs; dit zou de noodzaak van
elektrificeren kunnen uitstellen.

Zie beantwoording Kernpunt: K168

247-60

De stichting geeft aan dat kosten voor de
geluidsbeperkende maatregelen bij de variant
“Kopmaken” te laag zijn ingeschat omdat het
adequaat modelleren van de geluidsoverlast tijdens
het kopmaken in Deventer niet mogelijk is.

Het MER fase 1 onderzoek is uitgevoerd om tussen de
verschillende varianten een keuze te kunnen maken. De
voorzieningen zijn met een zekere grofheid bepaald
maar met voldoende nauwkeurigheid om een
verantwoorde keuze tussen de varianten te kunnen
maken. Het modelleren is gebeurd volgens het Rekenen meetvoorschrift geluid 2012 waarbij voor de treinen
een snelheid wordt ingevoerd en wordt aangegeven of
er sprake is van optrekkende of van remmend treinen.
Voor de variant die wordt gekozen volgt nog een fase 2-
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Tracébesluit-onderzoek waarbij zo nodig het model op
details wordt aangepast en waarbij op woningniveau
exact wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om te
voldoen aan de normen die gelden voor geluidhinder.

247-61

De stichting geeft aan dat het onduidelijk is in
hoeverre er rekening is gehouden met de
investeringen die voortvloeien uit de NaNOV
maatregelen, dan wel de aanpassingen die
noodzakelijk zijn bij de referentiesituatie.

Uitgangspunt voor de referentiesituatie is dat in 2030 de
maatregelen van het NANOV-programma uit 2000 zijn
uitgevoerd. De kosten van de maatregelen behorende
bij de referentiesituatie maken geen onderdeel uit van
het PHS-GON project.

247-62

De stichting geeft aan dat er geen rekening is
gehouden met de kosten die voortvloeien uit
maatregelen om het effect van trillingen te
beperken.

Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

247-63

De stichting stelt vast dat een overzichtelijke
besluitvormingsmatrix voor de bestuurders in het
rapport ontbreekt en dat er ook geen
wegingsfactoren voor de verschillende thema’s zijn
benoemd.

In het MER vindt per aspect een vergelijking plaats
tussen de varianten ten opzichte van de
referentiesituatie. In hoofdstuk 8 staan de vergelijkingen
tussen de varianten per onderwerp (aspect)
weergegeven. De weging van deze onderwerpen ten
behoeve van de besluitvorming is aan de
staatssecretaris. Bij de weging worden, naast de
milieueffecten, nog andere aspecten meegewogen,
waaronder bijvoorbeeld economische belangen.

247-64

De stichting geeft de staatssecretaris in overweging
de besluitvorming op te schorten, dan wel er
e
volledige van af te zien. Het MER 1 fase bevat vele
onjuistheden en is op vele punten onvolledig
waardoor het niet geschikt is als basis voor een
zorgvuldige afweging van de vier tracévarianten
voor GON tussen Zutphen en Oldenzaal.

Zie beantwoording Kernpunt: K165

247-65

De stichting geeft aan dat in het Effectrapport
e
Geluid van het MER 1 fase Goederenroute Oost
Nederland in Bijlage V de berekeningen worden
samengevat van het aantal gehinderden voor de
vier varianten. Omdat het aantal woningen langs de
drie 'noordvarianten' (Kopmaken en de twee bogen
bij Bathmen) gemiddeld ongeveer vijf maal zo groot
is als het aantal woningen langs de
Twentekanaallijn zijn de uitkomsten van het
Effectrapport Geluid opmerkelijk.

Bij de bepaling van het aantal geluidgehinderden is voor
een variant niet alleen het aantal gehinderden langs de
variant meegenomen maar ook het aantal personen die,
in die situatie, langs de andere spoorlijn(en) worden
gehinderd. Dit is zo samengevat weergegeven in Tabel
S.1 op bladzijde. 1 van het Effectenrapport Geluid. Bij de
keuze voor bijvoorbeeld de Twentekanaallijn met 1
goederenpad zijn er in 2020 langs de Twentekanaallijn
420 en langs de IJssellijn en Twentelijn 9492
gehinderden. Totaal voor deze situatie 9912
gehinderden.

247-66

De stichting constateert dat volgens de
berekeningen in het Effectrapport het totaal aantal
gehinderden, zonder maatregelen, voor twee
varianten bij Bathmen en de variant
Twentekanaallijn binnen 1% aan elkaar gelijk zijn,
en dat het totaal aantal gehinderden voor de

Van de mening van de inspreker wordt kennis genomen.
e
De MER 1 fase is uitgevoerd vanuit een duidelijk
beoordelingskader en heeft als doel dat de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over
voldoende vergelijkende informatie beschikt om een
goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over de
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variant Kopmaken minder dan 5% hoger is dan het
totaal aantal gehinderden voor de andere
varianten. Omdat de aantallen gehinderden in
relatieve zin zo dicht bij elkaar liggen is een
berekening van de geluidhinder voor en na
maatregelen nodig met een hoge mate van
nauwkeurigheid om middels een zorgvuldig
beslissingsproces een juiste keuze te kunnen maken
tussen de 4 varianten.

voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. Bij een
gedetailleerd vervolgonderzoek zoals een Ontwerp
Tracébesluit zullen de maatregelen in detail worden
uitgewerkt en worden afgewogen. De MER rapportage
1e fase is geschikt om het besluit over de
voorkeursvariant te kunnen nemen. Dat bepaalde
varianten op het gebied van het effect geluid met als
onderdeel geluidgehinderden weinig discriminerend zijn
zoals inspreker stelt is hierbij geen bezwaar. Gekozen is
voor een duidelijke beoordelingsmethodiek en vanuit
die methodiek wordt de keuze voorbereid. Er is dan ook
geen noodzaak om aanvullende geluidberekeningen
voor en na maatregelen met een hoge mate van
nauwkeurigheid uit te voeren.

e

e

247-67

Het argument dat 'het in het MER 1 fase slechts
om een vergelijkende studie gaat zodat de
nauwkeurigheid niet groot hoeft te zijn' is volgens
de stichting discutabel omdat de methodiek zoals
toegepast in het Effectrapport leidt tot kleine
verschillen in relatieve zin tussen het aantal
geluidgehinderden in de 4 varianten. Deze
redenering van de opdrachtgever kan gemakkelijk
leiden tot het nemen van een foute beslissing
indien de berekeningen zijn verricht op basis van
verkeerde uitgangspunten, onvolledige kennis en
fouten in de berekeningen en de rapportage.

De berekeningen in het MER 1 fase leiden tot relatief
beperkte verschillen tussen de aantallen
geluidgehinderden na het treffen van maatregelen. Dat
is logisch, want bij alle varianten gelden dezelfde
wettelijke normen en grenswaarden, waarmee bereikt
wordt dat er na het treffen van maatregelen relatief
weinig gehinderden resteren. Een meer nauwkeurige
berekening had niet tot andere uitkomsten geleid.

247-68

De stichting geeft aan dat het Effectrapport Geluid
onvolledig is en een aantal elkaar versterkende
fouten en onjuistheden bevat zodat het rapport
niet de vereiste mate van nauwkeurigheid bezit om
te dienen als basis voor een zorgvuldig
beslissingsproces.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is vastgelegd
wat ten minste in het MER Effectrapport geluid
opgenomen dient te worden. Het detailniveau en de
wet- en regelgeving geeft aan wat de mate van
nauwkeurigheid is zodat een zorgvuldige beslissing kan
worden voorbereid. Het effectrapport Geluid en het
onderzoek voldoet aan het gestelde in de NRD en de het
Reken- en meetvoorschrift milieubeheer. Er is niet
gebleken dat sprake is van onjuistheden in de
ingevoerde parameters van het onderzoek en de
beoordeling van de berekende effecten.

247-69

Inspreker stelt dat bij het berekenen van
maatregelen die worden genomen om
geluidshinder te voorkomen wordt uitgegaan van
de GPP’s plus de werkruimte van 1,5 dB. Dit is
onjuist. Volgens de wet mag de GPP tijdelijk met
1,5dB worden overschreden en moeten de
maatregelen leiden tot terugbrenging tot op dit of
onder dit niveau.

Zie beantwoording Kernpunt: K108

247-70

De stichting vraagt zich af hoe het kopmaken in
Deventer akoestisch is gemodelleerd? De stichting
zou graag informatie ontvangen hoe de akoestische

Het modelleren is uitgevoerd volgens het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012 waarbij voor de treinen een
snelheid wordt ingevoerd en wordt aangegeven of er
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emissie van een afremmende goederentrein
inclusief het gepiep van de remmen, op elkaar
botsende wagons en noodzakelijke
treinbewegingen gemodelleerd wordt op een tracé
met bochten en wissels.

sprake is van optrekkende of van remmende treinen.
Het op elkaar botsen en gepiep van remmen kunnen
extra piekniveaus veroorzaken, maar worden niet
specifiek gemodelleerd voor de berekening van de
equivalente geluidniveaus. De criteria zijn gebaseerd op
equivalente geluidniveaus.

247-71

De stichting geeft aan dat in verband met de grote
onzekerheden in het modelleren van de complexe
situatie voor kopmaken te Deventer, er een forse
stelpost moet worden opgenomen voor
mitigerende maatregelen. De kosten voor de
geluidsbeperkende maatregelen bij de variant
Kopmaken zijn te laag ingeschat. Het gevolg is dat
bij het aspect kostenvergelijking bij de vier
varianten onjuiste gegevens met elkaar worden
vergeleken.

De situatie voor kopmaken te Deventer is niet complex,
dus daarvoor is geen extra stelpost nodig. Hetzelfde
geldt voor het bepalen van de benodigde geluidwerende
maatregelen. De kosten van de variant “Kopmaken te
Deventer“ zijn voldoende nauwkeurig bepaald om te
kunnen worden vergeleken met de andere mogelijke
varianten. Voor alle varianten zijn er in dit stadium
eenzelfde onzekerheid met betrekking tot de kosten.
Voor de afweging tussen de verschillende varianten is de
kostenvergelijking echter voldoende nauwkeurig.

247-72

De stichting geeft aan dat in het 'effectrapport
geluid Paragraaf 4.3, wijze van onderzoek bladzijde.
15' dat het Reken- en meetvoorschrift 2012,
rekenmethode II is toegepast. Conform dit Rekenen meetvoorschrift moeten in de rapportage de
invoergegevens vermeld zijn. Deze gegevens
ontbreken in dit m.e.r.-onderzoek. Het onderzoek is
daarom niet adequaat te toetsen.

De relevante invoergegevens zijn in de rapportage
vermeld. Gezien de grootte en complexheid van het
rekenmodel is het niet doenlijk om alle data in de
rapportage op te nemen. Het rekenmodel bestaat uit
4.582 baanstukken (9.164 bronpunten), 2.553
bodemgebieden, 123.173 gebouwen, 9 grids (119.499
rekenpunten), 10.756 hoogtelijnen en 58 schermen.

247-73

De stichting geeft aan dat metingen en
berekeningen van de stichting suggereren dat in het
MER de geluidshinder in hoge mate onderschat
wordt. Een oorzaak kan zijn dat men in het Rekenen meetvoorschrift 2012 uitgaat van goed
gedefinieerde uitgangscondities. Het zal echter
duidelijk zijn dat deze berekeningen behoorlijk
kunnen afwijken van een actuele (gemeten)
situatie. Het MER geeft hierover geen afdoende
informatie en is hierop onvolledig.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de
voorschriften van de Wet milieubeheer met name
volgens Standaardrekenmethode 2 zoals beschreven in
Bijlage IV van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid
2012'. De in dit rekenvoorschrift aangegeven factoren
zijn gemiddelde waarden op basis van een groot aantal
metingen. Verder moeten de metingen met
berekeningen altijd onder gelijke conditie gebeuren. Zo
is het bijvoorbeeld van belang dat bij de geluidmetingen
ook de snelheid van de passerende treinen wordt
gemeten om bij de verificatieberekeningen de juiste
snelheid te kunnen gebruiken.

247-74

De stichting geeft aan dat metingen en
berekeningen van de stichting suggereren dat in het
MER de geluidshinder in hoge mate onderschat
wordt. Bij gebrek aan informatie in het MER heeft
onze stichting aangenomen dat 'stille'
goederentreinen een geluidsniveau produceren dat
tussen de 3 dB en 10 dB ligt onder dat van
conventionele goederentreinen. Afdoende
informatie is in het MER niet te vinden en is dus
daarop onvolledig.

In het Effectenrapport Geluid is onder 4.4 aangegeven
dat het 'stille' goederenverkeer valt in categorie 11 van
het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In het
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is de
geluidemissie per bovenbouwtype (waaronder cat. 11)
vastgelegd.

247-75

De stichting geeft aan dat metingen en
berekeningen van de stichting suggereren dat in het

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens
Standaardrekenmethode 2. De rekenmethode houdt
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MER de geluidshinder in hoge mate onderschat
wordt. Het is niet duidelijk hoe het modelleren van
aanzwellend en wegebbend geluid in het Reken- en
meetvoorschrift 2012 geschiedt. Het MER zou deze
informatie moeten geven maar blijft daarin
onvolledig.

rekening met de verschillende voertuigcategorieën en
bijbehorende lengten van treintoestellen. Per
voertuigcategorie is een emissie bepaald op basis van
passages waarin het aanzwellen en wegebben is
opgenomen.

247-76

De stichting geeft aan dat er op 14 mei 2013 een
workshop Geluid is gehouden. Hier is informatie
verstrekt over de geluidsniveaus van conventionele
en stille treinen. Deze informatie is verwerkt door
de stichting en de berekeningen in het MER en de
toetsing verricht door de stichting zijn nu redelijk
met elkaar in overeenstemming, echter pas nadat
de bijdrage voor aanzwellend en wegebbend geluid
verwaarloosd is. Het MER geeft geen afdoende
informatie over aanzwellend en wegebbend geluid
en is daarop dus onvolledig. De stichting vraagt hoe
en met welke formules de berekening plaatsvindt.

De berekeningen zijn gebeurd volgens
Standaardrekenmethode 2 volgens Bijlage IV van het
Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. Alle formules
zijn hierin terug te vinden.

247-77

De stichting verneemt graag waarom de
Nederlandse wetgeving een meteocorrectieterm
gebruikt die een te hoge correctie toepast die in het
nadeel is van gehinderde burgers. Deze stelling op
basis van 'noise mapping procedures' zoals in
gebruik in de Duitse wetgeving, die afgeleid zijn van
het 'European environmental noise directive' en
een door de stichting bepaalde symmetrische
windroos op basis van de gegevens van het KNMI.
Tevens wil de stichting weten waarom de
Nederlandse wetgeving geen gebruik maakt van de
Europese regelgeving voor de rekenregels voor de
meteocorrectieterm, terwijl de Europese
regelgeving wel voor andere factoren zoals de Lden
wordt toegepast. De stichting is momenteel in
overleg met Brussel om na te gaan of een landelijke
overheid gerechtigd is om andere rekenmethodes
aan te houden die strijdig zijn met de in Europees
verband overeengekomen regelgeving. Wij
concluderen dat het MER hierover in geen geval
duidelijkheid verschaft en dat het MER daarop
onvolledig is. Het is niet uit te sluiten dat in het
MER onjuiste gegevens zijn gebruikt.

De verschillende factoren die in de rekenmethoden zoals
deze in Nederland gebruikelijk zijn en zijn
voorgeschreven in de wetgeving, zijn gebaseerd op
onderzoeken die sinds de 70-er jaren van de vorige
eeuw zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn specifiek
op de Nederlandse situatie en omstandigheden gericht.
Als uit uitgebreider, recent, onderzoek zou blijken dat de
factoren aanpassing behoeven moet het Reken- en
meetvoorschrift worden aangepast. Door het toepassen
van andere factoren bij de berekening van de
geluidbelastingen, zonder aanpassing van het Reken- en
Meetvoorschrift, wordt niet voldaan aan de Nederlandse
wetgeving.

247-78

De stichting heeft met de meteocorrectiefactor
zoals beschreven in de Duitse en Europese
wetgeving (in plaats van de meteocorrectiefactor
volgens de formules in het Reken- en
meetvoorschrift 2012) en de invoergegevens
verstrekt door ProRail en Movares, de
contourafstanden bij de boog ten westen van

Volgens bijlage VI van het Effectenrapport Geluid ligt bij
de variant boog ten westen van Bathmen, 1
goederenpad, de 55 dB contour op 250 - 300 m van de
spoorbaan en niet zoals door de stichting is aangegeven
op 150 m. Voor alle berekende varianten zijn de
specifieke locale situaties in de rekenmodellen
ingebracht waardoor de varianten vergelijkbaar zijn.
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Bathmen voor 1 goederenpad berekend. Volgens
opgave in het Effectenrapport (bijlage VI, contouren
5 dB) is de breedte van de 55 dB contour ongeveer
300m en ligt de 55 dB contour dus ongeveer op een
afstand van 150 m van het spoor. Volgens de
berekeningen van de stichting ligt deze contour
echter op ongeveer 450 m van het spoor. Het
aantal geluidgehinderden lijkt derhalve veel groter
te zijn voor alle varianten. Ook de berekening van
de geluidmaatregelen zal daardoor moeten worden
aangepast. Omdat de toename in hinder ten
opzichte van de cijfers in het Effectrapport sterk
afhankelijk is van de specifieke locale situatie is niet
te voorspellen voor welke van de vier varianten de
toename het grootst is. Het MER is daarover
onduidelijk en onvolledig en bevat mogelijk onjuiste
informatie.

248-01

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn
ongeschikt is en blijft voor (illegale en/of risicovol)
goederenvervoer en vreest voor de aantasting van
de leefbaarheid nu de wet BASISNET zomaar (3.000
ketelwagens met) gevaarlijke stoffen toelaat.

Van deze mening wordt kennis genomen. Dat de wet
Basisnet het vervoer van gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn beperkt tot maximaal 3050
ketelwagens/jaar is niet 'zomaar', doch op basis van
risicoberekeningen waaruit blijkt dat bij die
vervoershoeveelheden de omgevingsrisico's binnen de
daarvoor landelijk geldende wettelijke normen blijven.

248-02

Inspreker vreest voor de toekomst in financiële zin
als gevolg van waardevermindering van de woning.

Zie beantwoording Kernpunt: K190

248-03

Inspreker geeft aan dat de psychische gevolgen van
de sinds 1998 terugkerende onzekerheid over de
dreiging van onveilige chemische goederentreinen
(3.000 ketelwagens met gevaarlijke stoffen) langs
de slaapkamerramen, niet in zijn te schatten.

Inderdaad zijn dergelijke eventuele psychische gevolgen
niet in te schatten.

248-04

Inspreker is tegen het alternatief Twentekanaallijn
en pleit voor goederenvervoer per binnenvaart.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

248-05

Inspreker is tegen het alternatief Twentekanaallijn
en pleit – bij bewezen noodzaak! – voor de aanleg
van een aparte goederenspoorlijn die Betuwelijn
verbindt met Duitsland. Deze goederenspoorlijn
dient buiten steden en buiten dorpen om te
worden aangelegd!

Zie beantwoording Kernpunt: K008

248-06

Inspreker geeft aan dat hij geen keuze voor één van
de varianten maakt omdat hij niet mee wenst te
doen aan spelletjes om aanwonenden langs de
Twentelijn en Twentekanaallijn tegen elkaar uit te
spelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K006

248-07

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

248-08

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente -
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248-09

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

249-01

Veiligheidsregio Gelderland-Midden geeft aan dat
een toename van vervoer van gevaarlijke stoffen
per spoor door haar verzorgingsgebied enerzijds
leidt tot een toename van het risico op ongevallen
met gevaarlijke stoffen in termen van kans en
effect. Anderzijds kent een toename ook
consequenties voor de bereikbaarheid en
bestrijdbaarheid van incidenten in de omgeving.
Deze ontwikkeling raakt de enkele gemeenten,
waarbij de effecten van een incident met
gevaarlijke stoffen mogelijk merkbaar zijn bij hun
buurgemeenten.

De mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid en
bestrijdbaarheid van incidenten worden in kaart
gebracht in het Integraal Veiligheidsplan voor de
Goederenroute Oost-Nederland, dat door ProRail samen
met de Veiligheidsregio's wordt gemaakt.

249-02

Veiligheidsregio Gelderland-Midden merkt ten
aanzien van de groei van het goederenvervoer via
het spoor Elst - Oldenzaal me op dat een brede
afweging van aspecten nodig is. De veiligheidsregio
sluit zich aan bij het standpunt van de bestuurders
uit Oost-Nederland van 28 juni 2013: 'Oost
Nederland doet een beroep op u om geen
overhaaste beslissingen te nemen en pleit voor
generatiebestendige oplossingen, waarin niet alleen
naar wettelijke normen wordt gekeken, maar ook
nadrukkelijk het menselijke/maatschappelijke
aspect wordt meegenomen.'

Zie beantwoording Kernpunt: K116

249-03

Veiligheidsregio Gelderland-Midden dringt erop aan
dat de beheersmaatregelen, die op basis van een
Integraal Veiligheidsplan zijn vastgesteld, ook
daadwerkelijk worden uitgevoerd voor het spoor
Elst-Oldenzaal.

Of maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd wordt
bepaald in het Ontwerp Tracébesluit, dat volgens de
huidige planning in 2015 verschijnt, samen met het MER
2e fase.

249-04

Veiligheidsregio Gelderland-Midden adviseert om
bij de afwegingen adequate en desgewenst
bovenwettelijke maatregelen mee te nemen voor
bereikbaarheid, bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid
en oversteekbaarheid van spoorwegovergangen.
Ook in het geval er geen voorkeursbeslissing wordt
genomen en daarmee de huidige transportroutes
extra wordt belast.

De mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid,
bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid bij incidenten, en de
aanvullende maatregelen die wellicht nodig zijn, worden
in kaart gebracht in het Integraal Veiligheidsplan voor de
Goederenroute Oost-Nederland, dat door ProRail samen
met de Veiligheidsregio's wordt gemaakt.

249-05

Veiligheidsregio Gelderland-Midden vraagt om voor
de maatregelen de benodigde middelen ter
beschikking te stellen. Ook in het geval er geen
voorkeursbeslissing wordt genomen en daarmee de
huidige transportroutes extra wordt belast.

Eventueel benodigde maatregelen voor zelfredzaamheid
en brandweer worden bepaald in het kader van het
Integraal Veiligheidsplan, dat ProRail samen met de
Veiligheidsregio's maakt. De resultaten zullen worden
opgenomen in het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en
gefinancierd uit het projectbudget. Ingeval er geen
beslissing wordt genomen komen er geen maatregelen.
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249-06

In het MER 1 fase is aandacht gegeven aan de
bereikbaarheid voor hulpdiensten in relatie tot
overwegen. Veiligheidsregio Gelderland-Midden
signaleert dat de resultaten op het niveau van het
gehele traject zijn vergeleken en maakt zich zorgen
over overwegen op lokaal niveau. Veiligheidsregio
e
Gelderland-Midden adviseert in het MER 2 fase
nadrukkelijk aandacht te hebben voor de specifieke
overwegen en maatregelen te treffen om de
stopkans te verlagen en/of de wachttijd te
beperken.

In het MER is conform de systematiek van
veiligheidsregio's gerekend aan bereikbaarheid voor
hulpdiensten. Op passageniveau zijn de verschillen
tussen de referentiesituatie en de beschouwde
varianten zeer gering. Hoewel er enige verslechtering
zichtbaar is ten opzichte van de huidige situatie zijn ook
deze verschillen zeer beperkt te noemen. Op basis van
de stopkansen en de gemiddelde wachttijden (zoals in
de bijlage van de deelrapportage 'PHS GON:
Effectrapport bereikbaarheid hulpdiensten'
weergegeven) kunnen echter ook lokale effecten per
overweg worden beschouwd. Ook deze verschillen zijn
beperkt. Lokaal is natuurlijk wel enig verschil zichtbaar
tussen de varianten via de Twentekanaallijn of de
Twentelijn, maar zeker de voor de stopkans
gecorrigeerde gemiddelde wachttijden nemen geen
e
hoge waarden aan. Desalniettemin zal in het MER 2
fase gedetailleerder aandacht geschonken worden aan
lokale effecten op de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

249-07

Veiligheidsregio Gelderland-Midden constateert dat
de toegepaste methodiek voor externe veiligheid in
e
het MER 1 fase afwijkt van de methodiek voor de
andere aspecten. De methodiek voor externe
veiligheid bestaat alleen uit een toets aan wet- en
regelgeving, waardoor deze weinig onderscheidend
is en er geen uitspraak mogelijk is over de veiligste
variant. Ook is daarbij weinig rekening gehouden
met de maatschappelijke normen.

De gevraagde extra informatie wordt geleverd in de
e
Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
gepubliceerd wordt.

249-08

Veiligheidsregio Gelderland-Midden adviseert om in
e
plaats van de in het MER 1 fase genoemde
omgevingsrisico's, de term externe veiligheid te
hanteren, omdat dit in wetgeving de gangbare term
is voor de risico's van het transport van gevaarlijke
stoffen.

Dit advies wordt deels overgenomen. Enerzijds is in de
wereld van deskundigen en de regelgeving inderdaad
het begrip 'externe veiligheid' gebruikelijk, anderzijds is
voor de 'gewone burger' het begrip 'omgevingsrisico'
duidelijker.

249-09

Conform de wet- en regelgeving zijn de
risicoberekeningen, die ten grondslag liggen aan het
groepsrisico, bedoeld om een vergelijk tussen
varianten mogelijk te maken. Het groepsrisico is
daarin niet een harde norm, maar bedoeld om de
kans op een incident met veel slachtoffers te
beschouwen in relatie tot de kwalitatieve aspecten
zoals bestrijdbaarheid, beheersbaarheid en
zelfredzaamheid. Veiligheidsregio Gelderlande
Midden geeft aan dat het MER 1 fase alleen toetst
of het groepsrisico voldoet aan de oriëntatie
waarde. Dit geeft alleen geen inzicht in de
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid, terwijl dit in

In het Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute
Oost-Nederland, dat door ProRail samen met de
Veiligheidsregio's wordt opgesteld, komen
bestrijdbaarheid, beheersbaarheid en zelfredzaamheid
aan de orde. De zogenaamde 'verantwoording
groepsrisico' zal deel uitmaken van het Ontwerp
Tracébesluit (volgens de huidige planning in 2015).
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het kader van het verantwoorden van het
groepsrisico (conform Circulaire risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen) en vanwege het inzicht
in de veiligste variant wel gewenst is. Ter
voorbereiding op het Tracébesluit
adviseert Veiligheidsregio Gelderland-Midden in het
e
MER 2 fase nadrukkelijk aandacht te besteden aan
het verantwoorden van het groepsrisico door de
kwalitatieve aspecten zoals bestrijdbaarheid,
beheersbaarheid en zelfredzaamheid in beeld te
brengen en desgewenst adequate maatregelen
voor te stellen om deze te verbeteren.
e

249-10

Het rapport Externe Veiligheid bij het MER 1 fase
hanteert als uitgangspunt de vervoersaantallen uit
de Marktverwachtingen 2020. Het ligt in de
verwachting dat de toename van goederenvervoer
binnen deze marktverwachtingen passen. Echter in
het Basisnet is voor de spoortrajecten in OostNederland een risicoplafond vastgesteld dat lager
ligt dan de vervoersaantallen uit die
Marktverwachtingen. Alvorens een afweging wordt
gemaakt adviseert Veiligheidsregio GelderlandMidden te onderzoeken of de verwachte toename
in goederenvervoer mogelijk leidt tot een hoger
aanbod van gevaarlijke stoffen dan op basis van de
risicoplafonds wordt verwacht. In aansluiting
daarop adviseert Veiligheidsregio GelderlandMidden om het vervoer van gevaarlijke stoffen te
monitoren en deze gegevens desgewenst
beschikbaar te stellen aan de lokale overheden.

De Veiligheidsregio constateert terecht dat het
risicoplafond van Basisnet minder vervoer van
gevaarlijke stoffen over de Twentelijn toestaat dan
hetgeen volgens de marktverwachting rond 2020
verwacht wordt. Omdat de risicoplafonds wettelijk zijn
vastgelegd mogen die niet overschreden worden. Dat
betekent dus dat een deel van het vervoer over andere
routes moet plaatsvinden, of met andere
vervoerswijzen.

249-11

Hulpdiensten beschikken over de nodige capaciteit
en middelen, maar hebben wel tijd nodig om dit ter
plaatse van het ongeval te krijgen. Veiligheidsregio
Gelderland-Midden wijst op de grote effecten die
kunnen optreden bij een ramp als dit misgaat.

De mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid en
bestrijdbaarheid van incidenten worden in kaart
gebracht in het Integraal Veiligheidsplan voor de
Goederenroute Oost-Nederland, dat door ProRail samen
met de Veiligheidsregio's wordt gemaakt.

249-12

Veiligheidsregio Gelderland-Midden wijst op de
beperkte bestrijdbaarheid als gevolg van de
moeilijke bereikbaarheid van het spoor en de
beperkte aanwezigheid van
bluswatervoorzieningen.

Zie beantwoording Kernpunt: K029

249-13

Veiligheidsregio Gelderland-Midden wijst op de
aanwezigheid van verminderd of niet zelfredzame
personen nabij het spoor, die bij een ongeval met
gevaarlijke stoffen zichzelf niet kunnen redden.

De mogelijke gevolgen voor de zelfredzaamheid bij
incidenten, en de aanvullende maatregelen die wellicht
nodig zijn, worden in kaart gebracht in het Integraal
Veiligheidsplan voor de Goederenroute Oost-Nederland,
dat door ProRail samen met de Veiligheidsregio's wordt
gemaakt.

249-14

Veiligheidsregio Gelderland-Midden vraagt in het

Zie beantwoording Kernpunt: K116
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kader van PHS Goederenroutering Oost
Nederland om een brede en transparante afweging
te maken door de kans op een ongeval, de
mogelijke effecten (gelet op de dichtbebouwde
omgeving), de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid
in relatie tot elkaar te beschouwen en het besluit
niet alleen te baseren op basis van geldende weten regelgeving, maar ook maatschappelijke
normen.

249-15

Veiligheidsregio Gelderland-Midden adviseert om
haalbare oplossingen in voorzieningen voor
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid niet na te
laten, ook al is voldaan aan het wettelijk niveau
omdat de vervoersstroom van gevaarlijke stoffen
door een dichtbebouwde omgeving en over een
intensief bereden spoornetwerk gaat.

De mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid,
bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid bij incidenten, en de
aanvullende maatregelen die wellicht nodig zijn, worden
in kaart gebracht in het Integraal Veiligheidsplan voor de
Goederenroute Oost-Nederland, dat door ProRail samen
met de Veiligheidsregio's wordt gemaakt. Welke
maatregelen uiteindelijk worden gerealiseerd zal
worden afgewogen bij de voorbereiding van het
Ontwerp Tracébesluit (OTB), volgens de huidige planning
in 2015.

250-01

Inspreker betwijfelt maatschappelijk nut en
noodzaak. De spoorlijnen doorsnijden
woongemeenschappen en buitengebieden met
natuur- en recreatiegebieden die voor ons welzijn
en onze welvaart van grote betekenis zijn. Grote
natuur- en cultuurhistorische kwaliteiten van het
gebied zullen ernstig worden geschaad.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

251-01

Inspreker vreest onverkoopbaarheid van haar
woning.

Zie beantwoording Kernpunt: K190

252-01

Inspreker is voor de variant “Ten oosten van
Bathmen”.
Inspreker is tegen alle varianten en onderbouwt dit
met een argumentatie op hoofdlijnen.

De voorkeur voor de variant “Ten oosten van Bathmen”
is geregistreerd.
De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

254-01

Inspreker onderbouwt waarom variant
Twentekanaallijn financieel oninteressant is: Uit de
rapportage gegevens (tabellen S-2 en S-3)
herleidt/berekent hij dat de terugverdientijd 646
jaar is.

Uw uitspraak tegen de variant Twentekanaallijn is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennisgenomen.

254-02

Inspreker onderbouwt met foto's dat de ruimtelijke
effecten bij de Twentekanaallijn in werkelijkheid
negatiever zijn dan in MER gesteld. Delden zal in
zijn geheel (van west naar oost) voorzien worden
van geluidsschermen van 4 meter hoog. Inspreker
maakt de vergelijking met de 'Berlijnse muur’.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

254-03

Inspreker ziet de optie om in Duitsland een
upgrade/nieuwbouw uit te voeren aan het spoor
van Emmerich tot aan Rheine/Osnabrück als beste
optie. Het gebied is dun bevolkt, het bestaande
traject Elst-Oldenzaal wordt niet belast en er blijft

Zie beantwoording Kernpunt: K140

253-01
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hier voldoende groeicapaciteit over voor
personenvervoer.

255-01

Inspreker stelt dat zulke hoge bedragen
investeren op basis van vervoersprognoses niet
verantwoord is. De verwachte groei in vervoer is
een aanname die niet gestoeld is op feiten maar op
daaronder liggende contracten.

In tegenstelling tot wat de inspreker stelt zijn de
vervoersprognoses niet gebaseerd op contracten, maar
op diverse economische scenario's, die gebruikelijk
gehanteerd worden voor dit soort werk.

255-02

Inspreker stelt dat als de extra sluis in het
Twentekanaal komt, extra goederentransport per
scheepvaart perfect realiseerbaar is (doorstroming
en minder hinder) en de investering in
goederenvervoer per spoor niet verantwoord is.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

256-01

Inspreker vreest voor geluidoverlast. De
goederenspoorboog komt op 300 m afstand van
hun woning en wordt 12 m hoog. In MER rapport
wordt geen rekening gehouden met zuid/westen
wind. Inspreker krijgt als enig antwoord dat hij
subsidie kan aanvragen voor geluidwerend glas.

In het huidige Reken- en meetvoorschrift geluidhinder
2012 (RMG2012) wordt rekening gehouden met
invloeden van overheersende windrichtingen door de
zogenaamde meteocorrectieterm Cm. Uit vergelijkend
onderzoek blijkt dat de berekende geluidsbelastingen
volgens het RMG2012 overeenkomen met het in de
praktijk aanwezige geluid bij meewind (‘worst case’). Er
vindt dus geen onderschatting plaats van de
geluidsbelasting op de woningen. Als er na toetsing aan
de geluidsnormen uit de Wet milieubeheer blijkt dat de
geluidbelastingen te hoog zijn en er geen doelmatige
maatregelen getroffen worden, kan het binnenniveau
mogelijk gewaarborgd worden door maatregelen aan de
gevel. Geluidwerend glas is hierbij een optie.

256-02

Inspreker ziet negatieve gevolgen voor gedane
investering voor dorp Bathmen en
buurtschap Loo in toerisme, leefbaarheid, groente
en fruitteelt en rust.

De eventuele effecten op leefbaarheid en rust zijn in het
MER in kaart gebracht. De eventuele effecten op
toerisme en groente- en fruitteelt zijn niet onderzocht,
er is dus geen uitspraak over te doen.

256-03

Inspreker vreest voor verstoring nachtrust, net als
bewoner die op 1 kilometer afstand van de
Betuwelijn woont.

Met het feit dat geluid in de nacht hinderlijker is dan
overdag wordt rekening gehouden door in de nacht bij
de berekende geluidbelastingen 10 dB op te tellen. In de
avond wordt 5 dB opgeteld. De wettelijke normen zullen
bij extra verkeer in de nacht mogelijk eerder worden
overschreden waardoor er (aanvullende) maatregelen
getroffen moeten worden.

256-04

Inspreker mist in MER de uitbreiding van de A1 (van
4 naar 6 baansweg), terwijl die ook al voor
geluidsoverlast zorgt. Inspreker stelt dat alleen
gekeken wordt naar geluidsoverlast van het
goederen vervoer, en geen rekening gehouden
wordt met het geluid die de A1 nu al produceert.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

256-05

Inspreker vraagt aandacht voor betere voorlichting
op voorlichtingsavond(en). Inspreker noemt:
ontwijken en geen antwoorden geven op vragen,
het door medewerkers ProRail aansturen op
voorkeursvariant Bathmen-west (Prorail

Wij betreuren uw kritiek op de informatieavond. Een
deel van uw kritiekpunten herkennen wij overigens
beslist niet (zoals dat er door ProRail-medewerkers zou
zijn 'aangestuurd op een variant').
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speelt/acteert dat er 4 opties zijn). En voor 25
kritische vragen vanuit publiek (over onder andere
zorgen over geluids-trillingsoverlast, het ontbreken
van alternatieven en het niet kloppen van
cijfermateriaal), het terugwerpen van
vragen, bewust opties weglaten of extra
aanstippen. De wijze van presentatie was niet goed.
Diascherm 2x2 m ten opzichte van de afmeting van
de tent (20 m breed en 40 m lang) zorgde ervoor
dat er niets te zien was.
Inspreker mist in het MER rapport de onderzoeken
van alternatieven zoals het meer gebruiken van de
Betuwe lijn, de binnenvaart die staat te schreeuwen
om orders.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

256-07

Inspreker mist visie om chemische en
goederentreinen te laten denderen over een spoor
dat is aangelegd in 1860. De keuze wordt gemaakt
voor de komende periode van 200 jaar. Dit
betekent dus 200 jaar lang 40 tot 100 EXTRA
goederen en chemische treinen (tot 750 meter
lang), dwars door kernen van, Zutphen, Gorssel,
Epse, Deventer, Bathmen, Holten, Rijssen, Hengelo,
Oldenzaal.

256-08

Inspreker vraagt om in ieder geval een 2 rapport,
dat wel een reëel beeld geeft, en niet wordt
beïnvloed door ProRail.

Zie beantwoording Kernpunt: K127

256-09

Inspreker ondersteunt zijn zienswijze met de
volgende bijlagen:
 Bijlage 1; 33 x Nee;
 Bijlage 2; Copy: Stuk De Stentor d.d.
04.07.2013;
 Bijlage 3; Copy: Kritiek op energie verhaal in
'MER'doc. Ing. P. Rademakers d.d. 1.7.2013;
 Bijlage 4; Copy: Toelichting kritiek op energie
verhaal in 'MER ' 01.07.2013;
 Bijlage 5; Folder van Landgoed De Menop;
 Bijlage 6; 4 folders van St. Bathmen Promotie
Fiets en wandel Routes.
Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl
('Bathmen zegt 33x nee')

Uw zienswijze wordt ondersteund door bijlagen. Voor
antwoorden op de bijlagen (3 & 4) die betrekking
hebben op de brief van dhr. Ir. P. Rademakers, wordt u
verwezen naar correspondentienummer 1374. De
bijlagen 2, 5 & 6 behoeven geen nadere beantwoording.

257-01

Inspreker waarschuwt voor gevaar voor transporten
met gevaarlijke stoffen dicht langs dorpen en
noemt het voorbeeld met een trein met dodelijke
afloop in België.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

257-02

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

258-01

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een

Zie beantwoording Kernpunt: K048

256-10

e

De inspreker haalt cijfers door elkaar. 1) Over de
Twentelijn worden rond 230 gemiddeld 57
goederentreinen per etmaal verwacht. Dat zijn op
jaarbasis circa 280.000 wagens. 2) Onder de wet
Basisnet mogen over de Twentelijn tussen Deventer en
Hengelo per jaar maximaal 1460 wagens met gevaarlijke
stoffen en op Hengelo - Oldenzaal maximaal 4100
wagens gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Dat is dus
nog geen 2 % van het totale goederenvervoer.

Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')
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voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

259-01

Inspreker stelt dat MER niet onpartijdig is
opgesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K127

259-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

259-03

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

260-01

Stichting Wonen Delden is van mening dat met
bijna 200 woningen binnen 100 meter van hart
spoor, de leefbaarheid voor de bewoners in gevaar
komt.

Het uitgangspunt van het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer is, dat zal worden voldaan aan de
wettelijke kaders. Dit gebeurt onder andere door middel
van het aanbrengen van raildempers en
geluidsschermen (binnen de wettelijke regelgeving). In
een latere planfase zullen maatregelen nader
uitgewerkt/gedetailleerd worden.

260-02

Stichting Wonen Delden geeft aan dat in de
rapportage de gevolgen van de toename van het
treinverkeer worden vergeleken met de
referentiesituatie. Daardoor lijken de gevolgen mee
te vallen, maar de referentiesituatie wijkt sterk af
van de werkelijkheid. Dat is erg misleidend.
Waarom wordt de werkelijke situatie niet als
vergelijking gebruikt?

Zie beantwoording Kernpunt: K011

260-03

Stichting Wonen Delden geeft aan dat over de
veiligheidsrisico's heel vaag wordt gedaan. De
stichting weet dat een belangrijk deel van de
verantwoordelijkheid bij de vervoerder ligt. Het
vervoer van gevaarlijke stoffen is sterk aan regels
gebonden. Maar wordt dit gecontroleerd en
gehandhaafd? Wat gebeurt er bij menselijk falen?
Hoe groot zijn die kansen? In de kern van Delden
zijn 3 gelijkvloerse overgangen. Hoe is het risico
hiervan berekend?

De Inspectie Leefbaarheid en Transport van het
ministerie van IenM ziet toe op de uitvoering van de
regels inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen. De
kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen is berekend:
het risico is kleiner dan de daarvoor landelijk geldende
wettelijke norm. De aanwezigheid van overwegen is
meegenomen in de risicoberekeningen.

260-04

Inspreker geeft aan dat er bij trillingen vanuit het
technische oogpunt (fysieke schade)
wordt beschouwd. Het menselijke aspect blijft
buiten beschouwing (voelbare trillingen verstoren
de nachtrust).

Bij trillingen wordt onderscheid gemaakt tussen
trillingen die leiden tot trillingshinder (voor personen,
dus bijvoorbeeld een verstoorde nachtrust), en trillingen
die leiden tot trillingsschade (voor gebouwen). Beide
soorten trillingen zijn in het onderzoek onderzocht.

260-05

Inspreker vraagt waarom geluid niet wordt

De exacte maatregelen worden pas later bij een MER 2
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bestreden bij de bron (hogere eisen materieel,
kunststof in plaats van stalen wielen) in plaats van 4
m hoge geluidsschermen te plaatsen die een
enorme visuele belemmering vormen.

fase en TB (tracébesluit) onderzoek bepaald. Hierbij
maken hogere eisen aan het materieel en
kunststofwielen geen deel uit van het mogelijke
maatregelpakket volgens het doelmatigheidscriterium.
Voor goederenverkeer geldt als uitgangspunt dat in de
toekomst 80% stiller materieel (cat 11) wordt ingezet.
Een mogelijke bronmaatregel is het toepassen van
raildempers. Bij relatief grote overschrijdingen zijn
geluidschermen kosteneffectiever.

260-06

Stichting Wonen Delden vreest voor het
onverkoopbaar/onverhuurbaar worden van
woningen door de toename aan goederen vervoer
en maatregelen in de vorm van lelijke
geluidschermen.

Het uitgangspunt van PHS is dat er zoveel mogelijk
wordt gedaan om eventueel nadeel voor de omgeving,
zoals bijvoorbeeld geluidstoename, trillingsschade en/of
omrijschade tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer door
middel van het aanbrengen van raildempers en
geluidsschermen. Desondanks zou het kunnen
voorkomen dat woningen door de gevolgen van het
project in waarde daalt of dat een bedrijf omzetderving
lijdt. Wanneer men van mening is dat deze situatie zich
voordoet dan kan men vaststelling van het tracébesluit,
welk besluit naar verwachting pas in 2016 zal worden
genomen - een verzoek om tegemoetkoming van deze
schade indienen op grond van de 'Regeling
nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999'.

260-07

Inspreker geeft aan dat het bedrijf Elementis nu al
gebruik maakt van de Twentekanaallijn. Zijn de
risico's bij Elementis wel voldoende meegewogen?
Elementis heeft vergunningen om zeer gevaarlijke
stoffen op het terrein op te slaan, dus ook te
vervoeren? Bij uitbreidingsplannen moet er
rekening worden houden met de gevolgen van een
ramp met deze stoffen. Hoe is dat onderzocht? Is
daar ook een risico-inventarisatie uitgevoerd?

Het vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar
Elementis in Delden is meegenomen in de
risicoberekeningen. Daarbij is tevens rekening gehouden
met enige groeimogelijkheid.

260-08

Stichting Wonen Delden is van mening dat zowel de
huidige Twentekanaallijn als de Twentelijn
ongeschikt zijn voor uitbreiding met
goederenvervoer. De overlast is zodanig dat de
leefbaarheid in Delden ernstig wordt aangetast.
Stichting Wonen Delden pleit voor het heropenen
van het onderzoek naar alternatieven.

Zie beantwoording Kernpunt: K187

261-01

Vereniging WoON verwacht verminderd woongenot
door geluidsoverlast en/of trillingen met
slaapstoornissen tot gevolg.

Het MER fase 1 onderzoek is uitgevoerd om tussen de
verschillende varianten een keuze te kunnen maken.
Voor de variant die wordt gekozen volgt nog nader
akoestisch onderzoek waarbij op woningniveau exact
wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om te
voldoen aan de normen die gelden voor geluidhinder.

261-02

Vereniging WoON verwacht leegstand door
onverhuurbare woningen met als gevolg negatieve
gevolgen voor de leefbaarheid en nulpunten voor

Het uitgangspunt van PHS is dat er zoveel mogelijk
wordt gedaan om eventueel nadeel voor de omgeving,
zoals bijvoorbeeld geluidstoename, trillingsschade en/of
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de woningen wat leidt tot huurverlaging en
verminderde inkomsten.

omrijschade tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer door
middel van het aanbrengen van raildempers en
geluidsschermen. Desondanks zou het kunnen
voorkomen dat uw woning door de gevolgen van het
project in waarde daalt of dat uw bedrijf omzetderving
lijdt. Wanneer u van mening bent dat deze situatie zich
voordoet dan kunt u - na vaststelling van het
tracébesluit, welk besluit naar verwachting pas in 2016
zal worden genomen - een verzoek om tegemoetkoming
van deze schade indienen op grond van de 'Regeling
nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999'.

261-03

Vereniging WoON vreest voor schade aan de
woningen als gevolg van trillingen of
werkzaamheden aan het spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

261-04

Vereniging WoON geeft aan dat het uitzicht van de
woningen wordt belemmerd door aanleg van
geluidsschermen.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

261-05

Vereniging WoON vindt het ongewenst om van het
bestaande spoor gebruik te maken en adviseert een
variant met een geheel nieuwe spoorlijn in het MER
op te nemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

261-06

Vereniging WoON geeft aan bereid te zijn nadere
informatie te geven en doet de uitnodiging om de
situatie ter plaatse van knelpunten te bekijken.

In de 2 fase van het MER-onderzoek zullen wij uw
voorstel bezien.

261-07

De genoemde woningcorporaties zullen
genoodzaakt zijn de situatie van de woningen voor
de aanpassing van het spoor vastleggen zodat de te
verwachten schade door geluid en trillingen kan
worden aangetoond. Daarnaast zullen geluid- en
trillingniveau worden gemeten om een goed
onderbouwd patroon te kunnen overleggen.

Bij het trillingsonderzoek ten behoeve van de 2 fase van
het MER worden nulmetingen in woningen uitgevoerd
ten aanzien van trillingshinder. Het project leidt niet tot
een toename van het aantal gebouwen waar
trillingsschade zal optreden. Indien er na realisatie van
het project trillingsschade optreedt, kunt u contact
opnemen met ProRail, afdeling Publiekscontacten. Zij
hanteren voor dergelijke gevallen een schaderegeling.
Voor wat betreft geluid geldt dat wordt getoetst aan de
thans geldende geluidproductieplafonds. Dit is
gemiddelde geluidsituatie over de jaren 2006, 2007 en
2008 vermeerdert met 1,5 dB. Indien deze
geluidproductieplafonds als gevolg van het project
worden overschreden wordt de toekomstige
geluidbelasting op woningniveau getoetst aan de
geluidsbelastingen die optreden met de
emissiegegevens uit het geluidregister (dat is gebaseerd
op de geluidproductieplafonds).

261-08

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

262-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

263-01

Stichting Stadsraad Delden is tegen alle varianten

Zie beantwoording Kernpunt: K008

e

e
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en kiest voor een tracé dat buiten de kleine
woonkernen aangelegd wordt en minimale schade
aanricht aan het landschap.

263-02

Stichting Stadsraad Delden wil benadrukken dat er
maximale inspanning wordt verricht om de
Betuweroute door te trekken naar Duitsland.

Zie beantwoording Kernpunt: K129

263-03

Stichting Stadsraad Delden is van mening dat de
verbinding tussen het Twentekanaal en het
Mittellandkanaal een duurzamer en betere optie is
voor de regio en vraagt aandacht voor vervoer over
water.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

263-04

Stichting Stadsraad Delden heeft de indruk dat men
onvoldoende rekening houdt met de potentiële
gevolgen van de ophanden zijnde wet- en
regelgeving , die het mogelijk gaat maken om de
spoorbelasting door bijvoorbeeld Delden qua zwaar
(ook chemisch) goederentransport te
vertienvoudigen met alle omgevings- en
veiligheidsrisico’s van dien.

De inspreker doelt waarschijnlijk op de wet Basisnet. Die
wet is vastgesteld door het Parlement en zal begin 2014
in werking treden. De wet Basisnet zorgt ervoor dat de
omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn wettelijk beperkt wordt tot maximaal
circa 3300 wagens/jaar. Bij die hoeveelheid vervoer
blijven de omgevingsrisico's langs de Twentekanaallijn
onder de daarvoor landelijk geldende norm. In het MER
is volledig rekening gehouden met de wet Basisnet.

264-01

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn
ongeschikt is en blijft voor (illegale en/of risicovol)
goederenvervoer en vreest voor de aantasting van
de leefbaarheid nu de wet BASISNET zomaar (3.000
ketelwagens met) gevaarlijke stoffen toelaat.

Van deze mening wordt kennis genomen. De wet
Basisnet beperkt het vervoer van gevaarlijke stoffen
over de Twentekanaallijn tot maximaal circa 3050
ketelwagens/jaar op basis van risicoberekeningen
waaruit blijkt dat bij die vervoershoeveelheden de
omgevingsrisico's binnen de daarvoor landelijk geldende
wettelijke normen blijven.

264-02

Inspreker verwacht honderden miljoenen euro's
aan waardedaling van onroerend goed
en onverkoopbare huizen (met name uit het hogere
segment). Inspreker voorziet verpaupering rondom
de Twentekanaallijn als mensen hun huizenbezit in
financiële zin zien verdampen.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

264-03

Inspreker vreest voor de toekomst in financiële zin
als gevolg van waardevermindering van de woning.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

264-04

Inspreker geeft aan dat de psychische gevolgen van
de sinds 1998 terugkerende onzekerheid over de
dreiging van onveilige chemische goederentreinen
(3.000 ketelwagens met gevaarlijke stoffen) langs
de slaapkamerramen, niet in zijn te schatten.

Inderdaad zijn dergelijke eventuele psychische gevolgen
niet in te schatten.

264-05

Inspreker is tegen het alternatief Twentekanaallijn
en pleit voor goederenvervoer per binnenvaart.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

264-06

Inspreker is tegen het alternatief Twentekanaallijn
en pleit – bij bewezen noodzaak! – voor de aanleg
van een aparte goederenspoorlijn die Betuwelijn
verbindt met Duitsland. Deze goederenspoorlijn
dient buiten steden en buiten dorpen om te

Zie beantwoording Kernpunt: K008
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worden aangelegd!

264-07

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

264-08

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

264-09

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

265-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

266-01

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 452.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 452.

267-01
268-01

Standaardreactie: Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Landsdeel Oost

Platform Metropool Regio Amsterdam vreest dat
het doel van de PHS niet gehaald wordt indien bij
achterblijvende groeiprognose, gekozen wordt om
het aantal goederenpaden door het oosten te
verlagen tot één pad. Inspreker vraagt zich af hoe
toekomstvast deze oplossing is. Als de route wordt
beperkt tot één pad zit deze route eerder 'vol' en
zullen goederenvervoerders de huidige route via
Amsterdam blijven gebruiken. Dit kan leiden tot
verdringing van andere goederenstromen op die
routes (van de Amsterdamse haven en Tata Steel
naar Oldenzaal v.v.) en vermindert de
betrouwbaarheid voor reizigersstromen. Platform
Metropool Regio Amsterdam vraagt bij eventuele
behoefte in de toekomst om extra
goederenpaden via het oosten uit te breiden zoals
gepland in het voorkeursbesluit PHS juni
2010, volgens het 2/2/2-model. Dit omdat dit de
beste oplossing voor de Randstad is en toekomstige
groei van reizigers- en goederenvervoer mogelijk
maakt.

Het besluit om de Goederenroute Oost-Nederland te
beperken tot 1 extra goederenpad is door de
staatssecretaris al op 13 februari 2013 genomen, zoals
e
expliciet is gemeld in het MER in de kadertekst op de 1
bladzijde van de samenvatting. Ook is in het MER
toegelicht dat dit besluit mogelijk was door de lagere
goederenprognoses. In de mogelijke toekomstige
situatie die de MRA schetst, namelijk dat het
goederenvervoer harder groeit dan de prognoses zodat
de Goederenroute Oost-Nederland eerder 'vol' zit, is het
inderdaad mogelijk dat goederenvervoerders via andere
routes zullen willen rijden. Of de door MRA geschetste
(verdringings)effecten dan optreden is allerminst zeker,
en hangt o.a. af van de dan geldende voorrangsregels in
de AMvB Capaciteitsverdeling. De Goederenroute OostNederland wordt ingericht voor 1 extra goederenpad.
Op het verzoek van de MRA om rekening te houden met
uitbreiding van de Goederenroute Oost-Nederland tot 2
extra goederenpaden kan en behoeft thans niet te
worden ingegaan.

268-02

Platform Metropool Regio Amsterdam spreekt
voorkeur uit voor varianten met rechtstreekse
routes (groene golf) in verband met meerwaarde
voor goederen vervoerders en de Randstad en
positieve effecten voor Oost Nederland, en spreekt
zich uit tegen Kopmaken Deventer. Kopmaken kost
de goederenvervoerders veel tijd en dus geld, maar
is qua investeringen wel de goedkoopste. Inspreker
verwacht dat de goederenvervoerders routes door
de Randstad zullen prefereren bijvoorbeeld via de
steden Rotterdam, Gouda, Amsterdam, Hilversum,
Amersfoort en verder of via Utrecht. Meer
goederentreinen die door de Randstad en via het

Van de voorkeur van de MRA is kennis genomen; deze
wordt geregistreerd. In de mogelijke toekomstige
situatie die de MRA schetst, namelijk dat het
goederenvervoer harder groeit dan de prognoses zodat
de Goederenroute Oost-Nederland eerder 'vol' zit, is het
inderdaad mogelijk dat goederenvervoerders via andere
routes zullen willen rijden. Of de door MRA geschetste
(verdringings)effecten dan optreden is allerminst zeker,
en hangt o.a. af van de dan geldende voorrangsregels in
de AMvB Capaciteitsverdeling. De Goederenroute OostNederland wordt ingericht voor 1 extra goederenpad.
Op het verzoek van de MRA om rekening te houden met
uitbreiding van de Goederenroute Oost-Nederland tot 2
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Gooi en Amersfoort rijden is onwenselijk en heeft
vele nadelige gevolgen voor de randstadregio's, zo
maakt dit ruimtelijke ontwikkeling bij station
Amersfoort nagenoeg onmogelijk. Wanneer de
goederenstromen aantrekken en een extra pad
nodig wordt via Oost-Nederland, dan biedt de
variant kopmaken in Deventer onvoldoende
capaciteit. De investeringen voor kopmaken in
Deventer dragen zodoende niet bij aan een
structurele oplossing. Een extra investering voor
een robuustere oplossing (dan Kopmaken
Deventer) levert een hogere meerwaarde op in het
gebruik zoals bijvoorbeeld bij de boog bij
Bathmen.

extra goederenpaden kan en behoeft thans niet te
worden ingegaan.

268-03

Platform Metropool Regio Amsterdam stelt dat in
het algemeen een landelijke en integrale lange
termijnvisie op het goederenvervoer per spoor
wordt gemist. Het niet zo kan zijn dat er op de ene
corridor minder toekomstvaste opties worden
gekozen die een negatief effect hebben op de
andere corridor, zonder dat daar landelijk
bestuurlijk overleg over heeft plaatsgevonden. De
studie die vorig jaar is afgerond geeft onvoldoende
richting voor de oplossing van veiligheid- en
capaciteitsknelpunten op het gemengde net in de
brede Randstad. In het afweegkader van de
Milieueffectrapportage voor de Goederenroutering
Oost-Nederland horen de landelijke en integrale
effecten meegenomen te worden.

De suggestie van de MRA dat voor de Goederenroute
Oost-Nederland een 'minder toekomstvaste optie' aan
de orde is wordt niet gedeeld. Alle onderzochte
tracévarianten zijn toekomstvast en bieden voldoende
spoorcapaciteit voor de verwachte goederenstromen op
afzienbare termijn.

268-04

Platform Metropool Regio Amsterdam
wil antwoord op de vraag hoe de effecten van de
variant “Kopmaken te Deventer” voor de Randstad
worden beperkt (bij keuze als voorkeursvariant).

269-01

Gemeente is, op basis van nieuwe prognoses voor
het goederenvervoer en verwachte ontwikkelingen
in het reizigersvervoer, van mening dat het mogelijk
is af te zien van toevoeging van een goederenpad
op de IJssellijn. Door beschikbare capaciteit op de
Randstadroute en de grotere gebruikerswaarde ten
opzichte van variant 1 wordt dit voor vervoerders
een aantrekkelijke route. Gemeente verzoekt
daarom een variant met 0 goederenpaden over de
IJssellijn in combinatie met 1 extra goederenpad op
de Twentelijn (of Twentekanaallijn) mee te nemen

De effecten van de variant”'Kopmaken te Deventer”
voor de Randstad zijn gelijk aan die van de andere
varianten. De MRA is wellicht van mening dat de
goederenvervoerders in plaats van kopmaken te
Deventer liever door de Randstad en via de MRA blijven
rijden. Zolang dat geschiedt binnen de
milieurandvoorwaarden en zolang andere treinen
daardoor niet 'verdrongen' worden is daartegen geen
bezwaar.
De door de gemeente gevraagde variant met 0
goederenpaden over de IJssellijn is gelijk aan de
e
referentiesituatie die in het MER 1 fase in kaart is
e

gebracht, en die ook in het MER 2 fase wordt
meegenomen.
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e

in het MER 2 fase.

269-02

Gemeente doet een beroep op de staatssecretaris
om geen overhaaste beslissingen te nemen en pleit
voor generatiebestendige oplossingen, waarbij
naast wettelijke normen ook nadrukkelijk het
menselijke/maatschappelijke aspect wordt
meegenomen.

Alle in het MER onderzochte varianten zijn toekomstvast
en dus 'generatiebestendig', en allemaal voldoen ze aan
de wettelijke normen. Bij de beslissing weegt de
staatssecretaris naast deze informatie zeker ook de
menselijke en (landelijke) maatschappelijke aspecten
mee.

269-03

Gemeente gaat ervan uit dat de reactie op het MER
van de gezamenlijke overheden in Oost
Nederland de basis zal vormen voor het bestuurlijk
overleg van 12 september 2013 over de
(on)mogelijkheden van PHS-GON en de mogelijke
consequenties daarvan voor inwoners van OostNederland.

Het bestuurlijk overleg van 12 september 2013 is verzet
naar de bestuurlijke conferentie over PHS op 18
december 2013. Bij dat bestuurlijk overleg zal
gelegenheid worden geboden om standpunten kenbaar
te maken.

269-04

Standaardreactie: Bijlage bij reactie Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Bijlage bij reactie
Landsdeel Oost

269-05
270-01

Standaardreactie: Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Landsdeel Oost

Inspreker stelt dat in het MER bij de variant
Twentekanaallijn onvoldoende gewezen wordt op
de ernstige aantasting van het unieke
coulissenlandschap van de Achterhoek en
de economische effecten daarvan op het voor dit
gebied economische belangrijke toerisme.

Zie beantwoording Kernpunt: K154

271-01

Inspreker geeft aan dat er op verschillende
aandachtgebieden weliswaar verschillend wordt
gescoord maar dat dit in het totaaloverzicht lastig
interpreteerbaar is. Dit lijkt dus objectief. Echter het
maken van keuzes of het uitwisselen van pro’s en
contra’s zal grotendeels subjectief zijn omdat die
allemaal met belangen te maken hebben. Belangen
van Rotterdam, vervoerders, overheid en
aanwonenden.

Inspreker geeft een juiste analyse. Naast objectieve
informatie - zoals het merendeel van de informatie in
het MER - zullen ook subjectieve elementen een rol
spelen bij de besluitvorming.

271-02

Inspreker verwacht dat de slechts gedeeltelijke
verdubbeling van de Twentekanaallijn een
vertragende werking heeft op zowel personen- als
goederenvervoer en vraagt waarom niet de hele
Twentekanaallijn dubbelsporig wordt.

ProRail hanteert normen waaraan de planning van een
dienstregeling moet voldoen. Deze zijn vastgelegd in de
zogenaamde Netverklaring. Op basis van deze normen is
de benodigde uitbreiding van de infrastructuur op de
Twentekanaallijn bepaald voor de varianten met één en
twee goederenpaden. De hele Twentekanaallijn
dubbelsporig maken is op basis van de aangehouden
normen niet noodzakelijk, en zou leiden tot een onnodig
grote investering.

271-03

Inspreker stelt dat de toevoeging van 36
goederentreinen per dag voor de Twenteroute een
marginale toevoeging is maar voor de
Twentekanaalroute een substantiële toevoeging,
waardoor voor de laatste de hinder ook
substantieel toeneemt.

Dit is een juiste constatering. Om deze reden scoort de
variant Twentekanaallijn ook minder goed dan andere
varianten als het gaat om de toename van hinder door
bijvoorbeeld geluid en trillingen.
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271-04

Inspreker stelt dat voor de Twenteroute de
benodigde maatregelen een toevoeging zijn maar
voor de Twentekanaalroute zijn de maatregelen
nieuw. Dit heeft als gevolg dat op deze ongerepte
route op veel plaatsen de ruimtelijke kwaliteit
aanzienlijk verslechtert.

271-05

Inspreker stelt dat de inpassinggevolgen (dubbel
spoor, bovenleiding) groot zijn. Deze lijn gaat nu
nog op in het landschap en op een natuurlijke wijze
door de kernen.

Ruimtelijke kwaliteit speelt bij verschillen aspecten een
rol o.a. bij het aspect Ruimtelijke Gevolgen en het aspect
Landschap, Natuur en Cultuurhistorie. Er worden onder
andere effecten met betrekking tot de bestaande
karakteristieken in beeld gebracht. Of een variant
nieuwe doorsnijdingen tot gevolg heeft, er bovenleiding
komt waar dat eerst niet het geval was of dat er zware
geluidsmaatregelen worden voorgesteld zijn hierbij
medebepalend voor de effecten.
Zie beantwoording Kernpunt: K200

271-06

Inspreker stelt dat keuze in 4 varianten niet reëel is,
aangezien de uiteindelijke keuze variant Arnhem of
Breukelen-Amersfoort zal zijn. Een keuze tussen de
twee tracés moet dus niet gebaseerd worden op
een MER met absolute cijfers zonder analyse van de
samenhang tussen de aspecten, maar op een
bredere set van argumenten.

Op 4 juni 2010 is door het kabinet de
Voorkeursbeslissing PHS genomen over het
reizigersverkeer in de brede Randstad en over de
toekomstige routering van het goederenverkeer,
waaronder de Goederenroute Oost-Nederland van Elst
naar Oldenzaal/grens. In die Voorkeursbeslissing is de
door de inspreker genoemde keuze tussen een route via
Arnhem of via Amersfoort reeds gemaakt. Thans is op
e
basis van het MER 1 fase een lokale keuze aan de orde
voor een deel van die Goederenroute Oost-Nederland,
namelijk de voorkeursroute tussen Zutphen en Hengelo.

271-07

Inspreker stelt dat bij vergelijking van de gehele
route Rotterdam-Hengelo (Betuwelijn of via
Breukelen) het verschil in objectieve absolute
getallen tussen de varianten Twenteroute en
Twentekanaalroute relatief marginaal zijn.

Er is in het MER geen weging van de verschillende
aspecten onderling opgenomen. Het is aan de
Staatssecretaris om dit mee te wegen in haar
voorkeursbeslissing.

271-08

Inspreker is van mening dat er andere oplossingen
voor het goederenvervoer zijn dan per spoor door
Twente.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

272-01

Inspreker is tegen de variant Twentekanaallijn en is
voor de varianten over de Twentelijn.

272-02

Inspreker vreest voor treinongevallen zoals in België
en Canada.

De uitspraak tegen de Twentekanaallijn en de voorkeur
voor de varianten “Kopmaken te Deventer”, “Ten oosten
van Bathmen” en “Ten westen van Bathmen” zijn
geregistreerd.
Zie beantwoording Kernpunt: K122

273-01

Inspreker vraagt waarom geen onderzoek is gedaan
naar een duurzame oplossing. Bijvoorbeeld een
onderzoek naar het terugbrengen van het aantal
treinen door bijvoorbeeld een energiecentrale of
chemicaliënverwerking te bouwen op de plaatst
waar deze worden aangevoerd (Maasvlakte).
Hierbij zou het aantal goederen treinen kunnen
worden verminderd met wel 80%. Met hulp van ons
innovatieve bedrijfsleven zou het zeker mogelijk
moeten zijn de problemen van vervoer bij de bron
aan te pakken en niet een oplossing te kiezen die

De goederentreinen die van de PHS GON gebruik maken
komen voor een groot deel van of gaan naar een
buitenlandse bestemming. Het is niet reëel te
veronderstellen dat deze buitenlandse bedrijven hun
activiteiten overbrengen naar de tweede Maasvlakte.
Derhalve is dit geen optie.
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niet naar het doel kijkt, maar alleen maar het
probleem probeert op te lossen.

273-02

Inspreker beoordeelt het MER rapport van matige
kwaliteit en is van mening dat een nieuw MERrapport moet worden gemaakt alvorens een variant
wordt gekozen.

Zie beantwoording Kernpunt: K146

274-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

275-01

Inspreker stelt dat indien het goederen vervoer
geïntensiveerd moet worden, dit vervoer
wegens risico's op ongelukken met vervoer van
gevaarlijke stoffen op een spoorlijn buiten
bewoonde gebieden moet geschieden.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

275-02

Inspreker vraagt of het in deze tijd economisch
verantwoord is om minimaal € 500 miljoen uit te
geven.

Voor het gehele programma PHS is een overzicht
opgesteld van de kosten en de opbrengsten: een
zogenaamde Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
(MKBA). Mede op grond van de MKBA heeft het Kabinet
besloten dat de kosten opwegen tegen de baten en
investeren verstandig is.

275-03

Inspreker pleit voor de meest optimale route van
Zevenaar naar Osnabrück in een rechte lijn
omhoog.

Zie beantwoording Kernpunt: K140

275-04

Inspreker gaat er vanuit dat het gebruik van het
spoor door goederenvervoer minder zal zijn dan
vooraf verwacht, net zoals bij de Betuweroute.

Van deze mening wordt kennis genomen.

275-05

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

276-01

Inspreker stelt dat in het MER de nieuwe
situatie (achteruitgang) van de variant
Twentekanaallijn t.o.v. de huidige situatie zou
moeten worden gewogen.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

276-02

Inspreker is van mening dat het goederenvervoer
via een aftakking van de Betuwelijn door de
Achterhoek naar Hengelo (O) moet worden geleid.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

276-03

Inspreker stelt dat geen reële inschatting van de
goederenstroom wordt gegeven.

De prognoses van het goederenvervoer zijn gemaakt
door TNO op basis van algemeen erkende en gebruikte
economische scenario's. Er is geen reden waarom die
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276-04

Inspreker vraagt waarom in het MER van 1998 die
in 2012 is geactualiseerd, varianten over bestaand
spoor worden vermeld en afgekeurd voor intensief
goederenvervoer, die nu wel als variant in het MER
besproken worden.

In het MER over de Noordtak uit 1998 werden varianten
over bestaand spoor als minder aantrekkelijk niet verder
uitgewerkt; daarmee werd niet gezegd dat die varianten
niet geschikt waren, maar uitsluitend dat toen (het ging
daarbij ook om veel meer goederentreinen dan in het
huidige MER) oplossingen over geheel nieuwe sporen
aantrekkelijker leken. Uiteindelijk is na dat MER besloten
om geen geheel nieuwe spoorlijn aan te leggen, onder
andere omdat deze niet nodig was en het vervoer over
bestaand spoor kon worden afgewikkeld. Uit een
recente studie ('Lange termijn perspectief voor het
spoorgoederenvervoer', TNO, juni 2012) blijkt dat er qua
spoorcapaciteit in ieder geval tot rond 2040 geen reden
is om een geheel nieuwe spoorlijn aan te leggen. Dit
rapport is te vinden in
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinenUit
het huidige MER blijkt dat het goed mogelijk is om de
bestaande spoorlijnen geschikt te maken voor extra
goederentreinen, waarbij de omgevingshinder door
maatregelen wordt beperkt tot de wettelijke grenzen.

276-05

Inspreker vraagt waarom er geen maatregelen
worden genoemd om huizen binnen 50 m afstand
tot het spoor (zoals bij hun het geval is) te
beschermen tegen geluid.

Waar nodig en mogelijk worden volgens de Nederlandse
wet- en regelgeving voorzieningen aangebracht om te
zorgen dat voor de geluidbelasting op de gevel wordt
voldaan aan de geldende normen, ongeacht de afstand
van de woning tot het spoor. Voor die situaties waarbij
dit niet mogelijk of doelmatig is wordt, voor zover nodig,
geluidswerende voorzieningen aan de gevel
aangebracht. De maatregelen zullen in een MER fase 2
en TB- onderzoek nader worden bepaald.

276-06

Inspreker mist in het MER rapport maatregelen om
schade van trillingen te voorkomen.

Uit het trillingsonderzoek blijkt dat het project niet zal
leiden tot een toename van het aantal gebouwen waar
mogelijk trillingsschade ten gevolge van treinverkeer
optreedt. Het nemen van maatregelen daartegen is
daarom niet nodig.

276-07

Inspreker vraagt naar gevolgen voor
gezondheidsschade door nachtrust verstoringen
door geluid en trillingen van goederentreinen.

De effecten op de gezondheid zijn in beeld gebracht
door middel van de GES-systemathiek zoals vast gesteld
door de overheid in samenwerking met GGD Nederland.
Hierin is geen effectbepaling en beoordeling opgenomen
voor trillingen. De effecten van geluidhinder zijn wel in
het MER opgenomen, in het effectrapport gezondheid
zijn deze gevolgen nader beschreven.

277-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
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Aftakking (RONA)

Noordelijke Aftakking (RONA)

278-01

Inspreker is tegen de variant Twentekanaallijn en
onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.

De uitspraak tegen de Twentekanaallijn is geregistreerd.
Van uw onderbouwing is kennis genomen.

278-02

Inspreker waarschuwt voor (de kosten van)
scheurvorming en planschade als gevolg van
trillingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

278-03

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

279-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

280-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

281-01

Inspreker stelt dat Eefde al wordt doorsneden door
een veelheid aan infrastructuur en deze
segmentatie de samenhang en leefbaarheid niet
ten goede komt. Juist nu de recent in gebruik
genomen rondweg voordelen gaat opleveren, komt
het PHS-plan dat nog drastischer ingrijpt in de
verdeling van het dorp door barrièrewerking, en
bovendien het woonplezier in ernstige mate gaat
aantasten door trillingshinder, lawaai en
verminderde veiligheid.

Van uw zorgen is kennis genomen. De 'aantasting van
het woonplezier door trillinghinder, lawaai en
verminderde veiligheid' zal overigens beperkt blijven
doordat beperkende maatregelen (zoals
geluidschermen) worden getroffen.

281-02

Inspreker stelt dat eerst andere routes en andere
vormen van logistiek beter benut moeten worden.
Daar is zoveel maatschappelijk voordeel mee te
behalen dat het ongewenst is om over bestaand
spoor grote goederenstromen te vervoeren dwars
door een plattelandskern als Eefde.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

281-03

Inspreker stelt het nemen van referentiejaar 2030

Zie beantwoording Kernpunt: K011

Pagina 347 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

ter discussie. Het geeft de onterechte illusie van
geringere overschrijding dan wanneer de huidige
situatie als referentie genomen zou zijn. De huidige
situatie is bekend en kan gemeten worden, en moet
daarom referentie zijn. Die van 2030 is puur
imaginair en speculatief, hier zou een bandbreedte
eerder in aanmerking komen als verwijzing in plaats
van een suggestieve 100% aanduiding.

281-04

Inspreker stelt dat het verwarrend is wanneer bij
geluidsniveaus die gemeten worden in een
logaritmische schaal, ineens verschillen in
percentages worden uitgedrukt.

In het rapport worden niet de geluidbelastingen relatief
(in percentages) van elkaar gepresenteerd maar de
geluidgehinderde personen > 55 dB of geluidbelast
oppervlak > 55 dB bij de verschillende varianten. Deze
aantallen zijn absoluut en kunnen onderling in
percentages worden vergeleken.

281-05

Inspreker stelt dat met een intensivering van
goederentreinen de barrièrewerking van het spoor
voor de fauna toeneemt. Dit speelt een belangrijke
rol in het buitengebied van Eefde. Momenteel
vormt het spoor slechts een geringe barrière omdat
in de nachtelijke uren er geen of nauwelijks
treinverkeer aanwezig is. Wanneer
goederentreinen ook in de nacht gaan rijden neemt
mede als gevolg van de geluidsbelasting de
barrièrewerking sterk toe.

Het punt barrièrewerking is negatief gescoord in het
effectrapport ecologie. In het effectrapport zijn ook
faunapassages opgenomen om de barrièrewerking te
e
mitigeren. In de 2 fase MER worden mitigerende
maatregelen verder uitgewerkt.

281-06

Inspreker stelt dat voor de leefbaarheid in het
dorp Eefde juist de oversteekbaarheid van de
overwegen een belangrijk aspect is voor het sociale
verkeer binnen het dorp. In Eefde zijn drie
overwegen op de lijn naar Lochem, en liefst zes
overwegen op de lijn Zutphen-Deventer. In het MER
wordt alleen de economische schade in aanmerking
genomen die optreedt voor het wegvervoer. Dit is
te beperkt voor kernen als Eefde. De
maatschappelijke schade van slechtere
bereikbaarheid op sociaal niveau moet ook
meegewogen worden.

Zowel in de huidige situatie (2011), de referentiesituatie
(2030)als in de varianten (2030) zijn de wijzigingen in
effecten op dichtligtijden en de gemiddelde wachttijd
alsmede de absolute waarden voor de dichtligtijden en
de gemiddelde wachttijd in Eefde nergens van dien aard,
dat er sprake is van slechtere bereikbaarheid op sociaal
niveau.

281-07

Inspreker stelt dat in het bij het MER behorende
effectrapport Trillingen van Movares (mei 2013) in
de literatuurlijst uitsluitend wordt verwezen naar
publicaties van Movares. Voor een
onderzoeksgebied als trillingen komt het de
inspreker als veel te beperkt voor, en is het daarom
niet verantwoord.

Voor het trillingsonderzoek is gebruik gemaakt van een
trillingsmodel dat is gebaseerd op metingen die
voornamelijk door Movares zijn uitgevoerd. Movares
heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van
trillingsmetingen langs het spoor en daardoor veel
vergelijkingsmateriaal. Dat neemt niet weg dat ook
meetgegevens van andere bureaus zijn gebruikt.

281-08

Het rapport richt zich met name op de gebouwschade van trillingen, maar wonen en leven in
huizen die periodiek trillen is voor de bewoners een
regelrechte aanslag op de gezondheid. Daarvoor is
te weinig aandacht.

Zie beantwoording Kernpunt: K133
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281-09

Inspreker stelt dat sinds het treinongeval te
Wetteren (België) en ontplofte olietrein in Canada
(Lac-Megantic) er weer de nodige lessen
bijgeschreven kunnen worden. Grote
goederentreinen door bewoonde centra is al
bewezen geen goed plan te zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

282-01

Inspreker is tegen het goederenvervoer door Eefde
en is tegen alle varianten en onderbouwt dit met
een argumentatie op hoofdlijnen.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

283-01

Inspreker vreest voor de leefbaarheid in Delden als
gevolg van 4 meter hoge geluidsschermen.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

284-01
285-01

Inspreker is tegen alle varianten.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

Inspreker is van mening dat de impact op Delden
enorm is door de grote hoeveelheid treinen,
geluidsoverlast en geluidswerende maatregelen die
Delden in tweeën splijten.

Van uw mening is kennis genomen.

285-02

Inspreker geeft aan dat het gevaar op calamiteiten
niet in verhouding staat met eventuele
opbrengsten.

Van deze niet onderbouwde mening wordt kennis
genomen.

285-03

Inspreker stelt (voor de lijn door Delden) dat
aanlegkosten in deze tijd niet verantwoord zijn.

Een dergelijk infrastructureel project gaat inderdaad
gepaard met hoge investeringen. Het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu heeft in 2010 voor het gehele
programma PHS een overzicht opgesteld van de kosten
en de opbrengsten. Een zogenaamde Maatschappelijke
Kosten en Baten Analyse (MKBA). Mede op grond van de
MKBA heeft het Kabinet besloten dat de kosten
opwegen tegen de baten en investeren verstandig is.

285-04

Inspreker vraagt of Duitsland gereed is voor de
treinen via Oldenzaal.

Door zowel de spoorbeheerder DB Netz, als door het
Duitse Federale Bundesministerie voor verkeer, is
meermalen bevestigd dat de capaciteit van de
spoorlijnen in Duitsland (Bad Bentheim - Osnabrück en
verder) ruim voldoende is voor het faciliteren van de
verwachte aantallen goederentreinen.

286-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

287-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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287-02

Inspreker stelt dat economische prognoses in het
MER slecht onderbouwd zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K021

287-03

Inspreker geeft aan dat er geen/minder noodzaak is
de spoorlijn aan te leggen aangezien de
economische groei stagneert en de invloed hiervan
op de goederen prognoses niet voldoende is
meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K125

287-04

Inspreker stelt dat met overslag van goederen de
verdiensten voor Nederland nihil zijn en veel
gemeenschapsgeld kost. Hij ziet als oplossing
om container schepen naar Hambug/Bremen te
laten varen (in plaats vanuit Rotterdam per
spoorgoederenvervoer naar het noordelijke
gedeelte van Duitsland).

Zie beantwoording Kernpunt: K118

288-01

Inspreker stelt dat als goederentreinen net als
auto's niet meer dan 30 km per uur mogen rijden,
niemand last van lawaai en (milieu)vervuiling heeft.
Daarnaast stelt inspreker voor om het 'staal op
staal' remmen kunststof remblokken en/of wielen.
Ook ziet inspreker graag een apk-keuring voor
treinen(stellen).

Treinen mogen zo hard rijden als op het betreffende
baanvak is toegestaan. Dat is niet anders voor auto’s, die
op sommige wegen minder hard mogen rijden dan op
andere wegen. Er rijden nu al wagens met kunststof
remblokken, deze zijn stiller dan andere treinen. Er
wordt verwacht dat in de toekomst 80% van alle
goederentreinen stil zal zijn. De extra geluidsbelasting is
dan beperkt. Voor alle goederenwagons die op het
Nederlandse spoorwegnet mogen rijden (“zijn
toegelaten”) geldt dat zij voldoen aan de Europese
normen die gelden voor de technische eisen en kwaliteit
van spoorwagons. In het totale wagenpark dat over
Nederlandse spoorlijnen rijdt zullen wagons zitten die
ruim voldoen aan de normen (bv omdat ze splinternieuw
zijn) en andere die maar krap voldoen aan de normen
(bv omdat ze ouder zijn). Maar in alle gevallen voldoen
de wagons aan dezelfde gestelde Europese normen. De
Inspectie van het ministerie van I&M ziet daarop toe.

289-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

289-02

Inspreker stelt dat de overheid meer onderzoek
moet doen naar nut en noodzaak van het PHS.

Zie beantwoording Kernpunt: K150

289-03

Inspreker stelt dat de overheid meer onderzoek
moet doen naar nieuw remsysteem.

Wij hebben kennis genomen van uw standpunt. De
afgelopen periode zijn er ontwikkelingen op dit gebied
geweest. Zo rijden nu al wagens met kunststof
remblokken, deze zijn stiller dan andere treinen. Er
wordt verwacht dat in de toekomst 80% van alle
goederentreinen stil zal zijn.

289-04

Inspreker geeft aan dat er politiek meer inzet moet

In het rapport 'Maximaliseren gebruik Betuweroute'
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worden getoond in de onderhandelingen met
Duitsland.

(IenM, juli 2012) is na te lezen wat er in de gesprekken
met Duitsland aan de orde is gekomen, en wat de inzet
was. Dat rapport is op 13 juli 2012 aan de Tweede Kamer
gezonden en o.a. in te zien op de website
www.rijksoverheid.nl/phs.

289-05

Inspreker stelt dat nabij de Deventerweg nabij zijn
woning (te Zutphen) geen geluidsscherm wordt
voorzien. Inspreker vraagt om een concreet
onderzoek/nulmeting, waarbij geluid, trilling, zicht,
toestand woning, groenvoorziening etc. in kaart
worden gebracht voor de Deventerweg. En daarbij
in kaart te brengen wat een 'opening' in eventuele
geluidsschermen voor de omgeving zal betekenen
(in de ruimste zin van het woord).

In het MER 1 fase zijn per variant maatregelen bepaald
die al dan niet doelmatig zijn. De nulmeting waar
inspreker om vraagt geeft geen inzicht in de verschillen
van de te verwachten hinder als gevolg van de uit te
e
voeren varianten. In het MER 2 fase worden de
geluidmaatregelen meer in detail bepaald.

290-01

Inspreker is tegen de variant langs het
Twentekanaal. Inspreker verwacht als gevolg van de
toename van goederenvervoer schade aan de
woning door trillinghinder, geluidhinder, afname
woonplezier door mogelijke geluidswal en
waardedaling van de woning.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

291-01

Inspreker is tegen alle varianten omdat dit de
leefomgeving en het woongenot niet ten goede
komt. Daarnaast heeft het intensieve
goederenvervoer trilling- en geluidhinder,
waardevermindering van de woning en gesloten
spoorbomen tot gevolg.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

292-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

293-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

293-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

294-01

Inspreker stelt dat er in de huidige situatie al veel
overlast is van trillingen (schade en/of hinder). Dit
zal bij de uitvoering van de plannen alleen maar
erger worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

e
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295-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

296-01

Inspreker wijst op de belangenverstrengeling tussen
de overheid als toetsend-burgerbeschermend
instituut en de overheid als bedrijf die plannen
ontwikkelt en uitvoert. Door deze
belangenverstrengeling laat de overheid na
adequate normen (zoals op gebied van trillingen) te
stellen en te handhaven.

De wettelijke normen worden vastgesteld door het
Parlement. De planontwikkeling geschiedt niet door het
Parlement, maar door de Regering.

296-02

Inspreker geeft aan trillingoverlast te hebben als
gevolg van goederentreinen. Als burger is
het echter lastig om bescherming te vragen, daar de
overheid tot heden geen trillingsnorm heeft
ontwikkeld en het voor de inspreker een lastige
opgave is om aan te tonen dat de trillingen de
oorzaak zijn van scheuren in de woning. Deze
bescherming zou de overheid wel vooraf moeten
bieden.

Voor mogelijke trillingsschade ten gevolge van
treinverkeer hanteert ProRail een schadeprocedure.
Trillingsschade wordt geanalyseerd met behulp van
metingen conform de SBR A-richtlijn en een daartoe
geldend protocol voor trillingsschade van ProRail.

297-01

Inspreker is van mening dat de gevolgen van
trillingen worden onderschat en dat dit wordt
verergerd doordat er nog geen duidelijke richtlijn
voor trillingen is.

De trillingen zijn berekend met een zogenaamd
'conservatief rekenmodel': dat rekenmodel overschat de
trillingen eerder dan dat het die onderschat. Er is een
duidelijke richtlijn voor trillingen in de vorm van de
beleidsregel trillinghinder Spoor (BTS), die conform de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER van
toepassing is.

297-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

298-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

298-02

Inspreker stelt dat in het MER niet duidelijk is
verwoord hoe het niveau van bestaande hinder zal
worden verlaagd.

De huidige geluidbelasting 2011(hinder) wordt in het
MER gepresenteerd naast de toekomstige
geluidbelasting na het project. Bij mogelijke
overschrijding van de geluidproductieplafonds als gevolg
van het project worden doelmatige maatregelen
voorgesteld om het teveel aan geluid teniet te doen. In
de referentiesituatie 2030 zijn ook doelmatige
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maatregelen bepaald. Dit is het gevolg van de autonome
groei van het treinverkeer en het overschrijden van de
geluidproductieplafonds.

298-03

Inspreker geeft aan dat het rangeren van treinen
veel geluidsoverlast met zich meebrengt en dat dit
ten onrechte niet is meegenomen in het MER

Het geluid van het rangeren en opstellen van treinen
wordt anders getoetst dan het doorgaande treinverkeer.
Het geluid van rangeren op rangeeremplacementen
wordt in de wet Milieubeheer bestempeld als
'industrielawaai'. In het MER is aangegeven dat de
milieueffecten (geluid, risico's) van het rangeren op
rangeeremplacement Deventer binnen de grenzen van
de huidige milieuvergunning valt en zal blijven vallen.

298-04

In het MER is rekening gehouden met het stiller
worden van goederentreinen (stiller materieel).
Inspreker vraagt in hoeverre dit afgedwongen kan
worden bij vervoerders en hoe dit wordt
gehandhaafd.

Zie beantwoording Kernpunt: K128

298-05

Inspreker stelt dat in de referentiesituatie geen tot
weinig maatregelen worden getroffen/begroot
(bijvoorbeeld voor geluid) terwijl het aantal treinen
(fors) toeneemt. Dit leidt tot een oneerlijke
vergelijking.

Zie beantwoording Kernpunt: K013

298-06

In het MER wordt gesteld schade en overlast dor
trillingen beperkt zal blijven. Inspreker is van
mening dat een goede onderbouwing van
de trillinghinder, trillingschade en
mitigerende maatregelen in het MER ontbreekt. Dit
dient nader uitgezocht te worden.

Het trillingsonderzoek is uitgevoerd conform de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau. Verdere details en een
e
nadere onderbouwing worden meegenomen in de 2
fase van het MER. Een eerste inschatting van deze
maatregelen wordt opgenomen in de aanvulling op het
e
MER, in de 2 fase van het MER wordt een nauwkeurige
bepaling van de benodigde maatregelen uitgevoerd.

298-07

Inspreker verwacht dat de variant Kopmaken in
Deventer duurder zal uitvallen als gevolg van de
geluid- en trillingreducerende maatregelen en het
jaarlijks onderhoud. Dit is niet opgenomen in het
MER

De kosten van geluidsmaatregelen zijn opgenomen in de
kostenopgave van de varianten. Een eerste indicatie van
de kosten van trillingsmaatregelen is opgenomen in de
aanvulling op het MER, die eind 2013 verschijnt. Deze
kosten worden ook meegenomen in de afweging van de
varianten.

299-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

300-01

Inspreker heeft voorkeur voor vervoer via de
Betuwelijn naar Duitsland.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

300-02

Inspreker stelt dat het niet logisch is dat ProRail is
aangewezen om de mogelijke alternatieven te
beoordelen, aangezien zij ook belanghebbenden
zijn bij vervoer over het spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K127
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301-01

Inspreker stelt dat de financiële onderbouwing is
versimpeld en dat de noodzaak voor meer vervoer
over het spoor is overschat. Inspreker wijst erop dat
vergelijkbare grote overheidsprojecten vaak
duurder uitkomen dan voorspeld. Inspreker stelt
dat de belastingbetaler, gezien de grote
maatschappelijke gevolgen van het project, recht
heeft op een meer gedetailleerde financiële
onderbouwing van het plan.

Van alle varianten zijn de investeringskosten en de
onderhoudskosten geraamd aan de hand van de
Standaardsystematiek Kostenramingen (SSK). Deze
systematiek is geschikt voor het ramen van kosten in dit
stadium van de planvorming. Het huidige ontwerp is nog
erg globaal en daarom is gebruik gemaakt van
kostenkengetallen. De systematiek houdt rekening met
de onzekerheden die er zijn in de verschillende stadia
van een project over onder meer het precieze ontwerp
en de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens het
voortraject en de uitvoering. Daarom geven de ramingen
een bandbreedte met een onder- en een bovengrens. Er
wordt standaard een bandbreedte gehanteerd met
grensbedragen die horen bij een onder- en
overschrijdingskans van 15% respectievelijk 85%. De
kans dat de kosten daar uiteindelijk tussen liggen is 70%.
De keuze voor één extra treinpad in plaats van twee
extra paden per uur is gebaseerd op de bijgestelde
prognoses voor het goederenvervoer; deze prognoses
liggen gemiddeld 20% lager dan de prognoses die aan de
voorkeursbeslissing van PHS ten grondslag liggen. De
betreffende studies zijn op 12 juli 2012 naar de Tweede
Kamer gezonden (kamerstuk 32 404, nr. 57). Een meer
gedetailleerde financiële onderbouwing komt aan de
orde als ook het ontwerp meer uitgekristalliseerd is.

301-02

Inspreker stelt dat goederenvervoer per spoor
veroudert en dat hierdoor de gehanteerde
langetermijnplanning onrealistisch is.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Dit rapport is van
recente datum (2012) en zorgvuldig tot stand gekomen,
en daarmee niet achterhaald. De stelling dat
goederenvervoer per spoor achterhaald zou zijn wordt
niet herkend gezien de enorme investeringen die in heel
de wereld in deze modaliteit worden gedaan, ook door
private partijen (bijvoorbeeld op de Tweede
Maasvlakte).

302-01

Inspreker stelt dat de lagere
energieverbruikprognose voor de Twentekanaal
variant in de praktijk niet gehaald zal worden als
het spoor niet volledig wordt verdubbeld aangezien
het aantal start/stopmomenten bij enkel spoor in

Zie beantwoording Kernpunt: K151
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de praktijk altijd groter is dan in theorie.

302-02

Inspreker stelt dat de kosten voor de bouw en de
hinder door de extra treinen voor rekening zijn van
de burgers van Nederland, terwijl de baten in
termen van tijd en kosten hoofdzakelijk ten gunste
komen van grotendeels buitenlandse
transportbedrijven. Inspreker stelt dat transport
van goederen door (Oost-) Nederland nauwelijks
economische baten genereert en dat dit goed moet
worden afgewogen tegen de hoge kosten.

Zie beantwoording Kernpunt: K152

302-03

Inspreker stelt dat het MER uitgaat van een vaste,
maar niet duidelijk onderbouwde prognose voor
goederenvervoer in 2030 en dat dit het MER een
beperkte waarde geeft. Inspreker stelt dat zou
moeten worden uitgegaan van een aantal goed
onderbouwde scenario's voor de ontwikkeling van
het vervoer.

Zie beantwoording Kernpunt: K014

302-04

Inspreker stelt dat het MER misleidend is
doordat er gekozen is voor vergelijking van de 4
varianten met een referentie waarin wel uitgegaan
wordt van een uitbreiding van het goederenvervoer
zonder maatregelen om de gevolgen hiervan voor
mens en milieu te beperken.

Zie beantwoording Kernpunt: K013

302-05

Inspreker stelt dat het goederenverkeer langs het
Twentekanaaltracé in de huidige situatie zeer
beperkt is, waardoor de referentievariant een forse
verslechtering ten opzichte van de huidige situatie
veroorzaakt en dat dit niet is meegenomen in het
MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

303-01

Inspreker stelt voor om vervoer van niet
spoedeisende goederen door scheepvaart over het
Twentekanaal te bevorderen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

304-01

Inspreker stelt dat meer treinen leidt tot meer
geluidsoverlast van de spoorwegovergang en de
treinen zelf en tot meer trillingen.

Het klopt dat de geluidbelasting samenhangt met het
aantal treinen. De berekende geluidbelasting wordt
getoetst aan de wettelijke normen. Waar nodig en
mogelijk worden voorzieningen aangebracht om te
zorgen dat voor de geluidbelasting op de gevel wordt
voldaan aan de deze normen. Voor die situaties waarbij
dit niet mogelijk of niet doelmatig is wordt, voor zover
nodig, geluidswerende voorzieningen aan de gevel
aangebracht.

304-02

Inspreker stelt dat de waarde van zijn huis zal dalen
door de toename van treinverkeer.

Zie beantwoording Kernpunt: K190

304-03

Inspreker stelt meer vervoer per schip over het
Twentekanaal voor.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

305-01

Inspreker stelt dat ProRail, door nu al te spreken
over meerdere goederenpaden en het aanpassen

Deze reactie wordt niet begrepen. In het MER zijn zowel
de effecten van 2 extra goederenpaden als de effecten
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van geluidsnormen, onbetrouwbaar blijkt.

van 1 extra goederenpad onderzocht. Inmiddels heeft de
staatssecretaris van IenM besloten dat 2 extra
goederenpaden niet nodig zijn. Er is in het kader van dit
MER geen sprake van 'aanpassen van geluidnormen'.

306-01

Inspreker betwijfelt of het PHS project wel een
goede oplossing is voor het vervoersvraagstuk in de
toekomst.

Zie beantwoording Kernpunt: K153

307-01

Inspreker stelt dat de rapportage voor geluid en
trillingen een te optimistisch beeld van de
werkelijkheid geeft en dat de trillingen binnen de
norm vallen omdat deze te ruim is gesteld.

Van deze niet onderbouwde mening wordt kennis
genomen.

307-02

Inspreker stelt dat op het gebied van
veiligheidsaspecten rond gevaarlijke
stoffen onvoldoende rekening is gehouden met
omwonenden en dat hiervoor ook geen wettelijke
grenswaarden worden gesteld.

307-03

Inspreker vraagt waar de schade kan worden
verhaald die ontstaat door de prijsdaling van
woningen die nu al door de plannen voor de PHS
teweeg worden gebracht.

Bij het onderzoek naar de veiligheidsaspecten als gevolg
van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is
rekening gehouden met de hoeveelheid omwonenden,
zoals in de wettelijke regels daarvoor is vastgelegd (o.a.
in de wet Basisnet). De omgevingsrisico's worden in de
toekomst nergens hoger dan de 'oriënterende waarden
van het groepsrisico', die in de regelgeving is vastgelegd.
Zie beantwoording Kernpunt: K048

307-04

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn een
verknipte Noordtak Betuwelijn is en vraagt waarom
er een andere naam voor is gekomen als er, in
afgeslankte vorm, hetzelfde bedoeld wordt.

De variant Twentekanaallijn is een geheel andere variant
dan de Noordtak: de variant Twentekanaallijn maakt
gebruik van bestaand spoor (dat wordt aangepast),
terwijl de Noordtak een geheel nieuwe spoorlijn was.
Daarom wordt nu de naam 'Noordtak' niet gebruikt om
verwarring te voorkómen.

308-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

309-01

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

309-02

Inspreker geeft aan dat er over het Twentekanaal
per boot uitstekend goederen vervoerd kunnen
worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

310-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

310-02

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

311-01

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

311-02

In het rapport wordt aangenomen dat er geen
schade zal ontstaan door trillingen. Inspreker vraagt
zich af waar deze aanname op gebaseerd is.
Inspreker vraagt zich af of dit betekent dat
aanwonenden van het spoor dus zelf een nulmeting
moet laten doen voor het geval er toch schade blijkt
te zijn

Dat er geen schade verwacht wordt als gevolg van
trillingen is geen 'aanname', maar gevolg van onderzoek.
In het geval er toch schade aan een woning wordt
geconstateerd zal uit onderzoek moeten blijken of die
het gevolg is van trillingen door het spoorverkeer, of van
andere oorzaken.

311-03

Inspreker vraagt of indien de norm op 50 meter van
het spoor niet overschreden wordt, er dan geen ter
plaatse geluidswerende maatregelen genomen
zullen worden ?

Het akoestisch onderzoek van het MER is erop gericht
om toekomstige situaties met elkaar te vergelijken en te
vergelijken met de waarden op de zgn.
geluidproductieplafond (GPP) punten. Deze GPP-punten
zijn gelegen ongeveer om de 100 meter en op ongeveer
50 meter afstand van het buitenste spoor en de GPPwaarden zijn gebaseerd op de gemiddelde
geluidbelastingen van de jaren 2006, 2007 en 2008
verhoogd met 1,5 dB of op een eerder vastgesteld TB.
De reeds bestaande geluidseffecten zijn weergegeven
met deze GPP-waarden. Het klopt dat als er geen
overschrijdingen berekend worden op de GPP's er geen
nader onderzoek noodzakelijk is bij de woningen en er
dus ook geen maatregelen bepaald hoeven te worden,
tenzij sprake is van een nog niet afgehandelde sanering.

312-01

Inspreker is van mening dat haalbaarheid en nut en
noodzaak van de goederenroute door OostNederland niet afdoende is aangetoond in het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K150

312-02

Inspreker stelt dat er voor het goederenvervoer

Spoorvervoerders betalen aan de beheerder van het
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door Oost-Nederland geen sprake is van
marktwerking aangezien de spoorlijn op rekening
van de belastingbetaler komt.

spoor (ProRail in Nederland, DB Netz in Duitsland) een
gebruiksheffing waarvan de hoogte afhankelijk is van de
lengte en de zwaarte van de trein en de afstand die
wordt gereden. De vervoerskosten worden in Nederland
niet door de overheid gesubsidieerd -niet voor het
spoor, niet voor het wegvervoer en niet voor vervoer per
schepen (binnenvaart). In Duitsland gebeurt dat
evenmin. Uit de gebruiksheffing worden de
onderhoudskosten van het spoor betaald. De investering
komt - net zoals bij de weg en bij de binnenvaart - voor
rekening van de overheid.

312-03

Inspreker geeft aan dat hij geen keuze voor één van
de varianten maakt omdat hij niet mee wenst te
doen aan spelletjes om aanwonenden langs de
Twentelijn en Twentekanaallijn tegen elkaar uit te
spelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K006

313-01

Inspreker is tegen de variant Twentekanaallijn.

De uitspraak tegen de variant Twentekanaallijn is
geregistreerd.

314-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

315-01

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

316-01
317-01

Inspreker is tegen alle varianten.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

317-02

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer

Zie beantwoording Kernpunt: K200

Pagina 358 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

318-01

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn en de
IJssellijn een opwaardering nodig hebben van nul
naar +/- 36 goederentreinen per dag. Daardoor is er
eigenlijke sprake van aanleg van nieuwe
infrastructuur.

Het gaat inderdaad om een opwaardering, waarbij de
aanpassingen aan de spoorlijnen variëren in omvang.
Langs de IJssellijn gaat het om maatregelen om de
effecten op de omgeving te beperken (o.a.
geluidschermen). In de Twentekanaallijn zullen over
beperkte lengtes nieuwe sporen worden aangelegd.

318-02

Inspreker is van mening dat de huidige
goederenpaden ruimte bieden om ook in de
toekomst aan de vervoersvraag te blijven voldoen.

Voor het bepalen van de benodigde capaciteit op het
spoor is uitgegaan van de goederenprognoses. Daarbij is
geconstateerd dat er extra goederenpaden noodzakelijk
zijn. Na bijstelling van de goederenprognoses is nog
steeds 1 extra goederenpad bovenop de huidige paden
noodzakelijk om in de toekomst aan de vraag te kunnen
voldoen.

318-03

Inspreker geeft aan dat op het drukste railnet van
Europa de overheid de vrijheid van routing voor de
vervoerder zou moeten mogen inperken.

De overheid beperkt de vrijheid van routekeuze van
vervoerders uitsluitend als daarvoor dwingende redenen
zijn, bv omdat de omgevingseffecten van het vervoer op
een bepaalde route niet beheersbaar zijn. Een dergelijke
dwingende reden is niet aanwezig: zoals uit het MER
blijkt kunnen alle omgevingseffecten binnen de daarvoor
landelijk geldende wettelijke normen blijven of gebracht
worden.

318-04

Inspreker geeft aan dat het succes van
goederenvervoer in de betrouwbare aankomst/vertrektijden zit en niet in een hogere regelmaat of
tijd- en energiewinst zoals in het MER wordt
verondersteld.

318-05

Inspreker geeft aan dat uiteindelijke rendement van
de goederenspoorlijn niet bepaald kan worden
zolang de werkelijke kosten zoals
huisontwaarding niet meegerekend worden.
Daarnaast zijn er nog de wachttijden, overlast en
leefbaarheid welke moeilijk te kwantificeren zijn
maar ook een rol spelen.

Zowel de rittijd of energiekosten als de betrouwbaarheid
van de aankomsttijd speelt een rol in de
aantrekkelijkheid van het goederenvervoer door OostNederland voor de vervoerders. Het energieverbruik en
de rittijd zijn beschouwd in het betreffende deelrapport.
De betrouwbaarheid van de dienstregeling(in ieder geval
voor het gedeelte van het goederenvervoer door OostNederland) is geborgd door realisatie van de
verschillende varianten waarbij er voldoende capaciteit
is om zowel goederenvervoer als reizigersvervoer te
faciliteren.
Zie beantwoording Kernpunt: K167

318-06

Inspreker geeft aan dat de huidige magere
financiële- en economische situatie, waardoor geen
nieuwe volwaardige spoorinfrastrcuctuur kan
worden aangelegd, niet maatgevend mag zijn bij
het nemen van ingrijpende beslissingen op sociaal-

Voor het aantal goederentreinen waar het in PHS in
Oost-Nederland om gaat is een nieuwe spoorlijn niet
nodig omdat de extra treinen op het bestaande
spoorwegennet afgewikkeld kunnen worden, mits
adequate omgevingsmaatregelen worden getroffen. De
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en landschappelijk gebied.

PHS-Voorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010
gaat daarom uit van Goederenroutering in OostNederland via bestaand spoor.

318-07

Inspreker geeft aan dat de economische toekomst
onzeker is. Passagiers- en goederenstromen zoals
gebruikt in het MER kunnen veranderen.

Dat is juist. Mede vanwege de economische
ontwikkelingen heeft IenM aan TNO de opdracht
gegeven om een lange termijn perspectief te
ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het TNO-rapport 'Lange
termijn perspectief spoorgoederenvervoer'. Dit rapport
is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. In dit rapport
worden om die reden verschillende scenario's
uitgewerkt. Voor het MER heeft IenM gekozen voor het
hanteren van het economische hoge scenario, om een
toekomstvaste infrastructuur te realiseren.

318-08

Inspreker geeft aan dat de berekende dichtligtijden
in het MER niet kloppen omdat passerende treinen
bij wissels, overwegen en stations de
veronderstelde 80 km niet halen en de treinen als
gevolg van geluidplafonds langzamer moeten gaan
rijden.

In de berekeningssystematiek wordt gerekend met
snelheden die zodanig van de dienstregeling zijn afgeleid
dat wordt voldaan aan de vertrek- en aankomsttijden.
Hierbij wordt rekening gehouden met kenmerken van
materieel (o.a. optrekversnellingen en
afremvertragingen), maar ook met de maximale snelheid
(de baanvaksnelheid). Bij sommige overwegen is de trein
in de berekeningen dus nog aan het optrekken of juist
aan het afremmen, bij andere overwegen komt de trein
op de geldende baanvaksnelheid voorbij. De snelheid
waarmee gerekend wordt is dus situatie afhankelijk.

318-09

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

318-10

Inspreker stelt het als discutabel dat ProRail als
hoofdbelanghebbende zichzelf moet gaan
controleren op het naleven van grenzen

Zie beantwoording Kernpunt: K127

319-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting

Zie beantwoording Kernpunt: K200
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leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.
Inspreker is voor de variant “Kopmaken te
Deventer”, omdat deze het minst ingrijpend is voor
omwonenden.
Inspreker geeft aan dat het westen voorrang krijgt
bij het vergroten van de leefbaarheid, terwijl in het
oosten de leefbaarheid, veiligheid en
bereikbaarheid afnemen en de geluidoverlast
toeneemt.

De voorkeur voor de variant “Kopmaken te Deventer” is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

321-02

Inspreker bepleit de middelen in te zetten voor een
goede aansluiting in Duitsland op de Betuwelijn

Zie beantwoording Kernpunt: K129

322-01

Inspreker is tegen variant Twentekanaallijn
vanwege de opdeling van Delden, en onveiligheid
door vervoer van gevaarlijke stoffen.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

322-02

Inspreker waarschuwt voor (de kosten van)
scheurvorming en planschade als gevolg van
trillingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

323-01

Inspreker geeft de voorkeur aan uitbreiding van de
Betuwelijn richting Duitsland omdat deze lijn
specifiek is aangelegd voor goederenvervoer.

Zie beantwoording Kernpunt: K129

323-02

Inspreker geeft aan dat verandering
(klantvriendelijker maken) van het personenvervoer
in het westen van het land niet wil zeggen dat
plaatsen in het oosten van het land daar grandioze
overlast van moeten dragen.

Zie beantwoording Kernpunt: K134

324-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

324-02

Inspreker geeft aan dat besparing van energie altijd
moet worden afgezet tegen de noodzakelijke
investering. De Twentekanaallijn heeft twee
plussen (++) voor energiegebruik maar dat moet
volgens inspreker een 0 zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K106

324-03

Inspreker is het oneens met het gegeven dat
gevaarlijke stoffen door dorpskernen worden
vervoerd. Hierbij wordt eventueel aangehaald dat
dit maatschappelijk niet aanvaardbaar is en dat dit
overheidsbeleid kruist met betrekking tot het
concentreren van functies rond stations.

Zie beantwoording Kernpunt: K123

325-01

Inspreker is van mening dat de staatssecretaris in
de beslissing niet alleen moet letten op de normen
uit de wet- en regelgeving, maar ook rekening dient

Zie beantwoording Kernpunt: K116

320-01
321-01

Zie beantwoording Kernpunt: K134

Pagina 361 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

te houden met de maatschappelijk
normen/onaanvaardbare situaties/menselijke
aspecten/goede leefomgeving en al aanwezige
hinder.

326-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

327-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

328-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

329-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

330-01

Inspreker stelt dat het unieke coulissenlandschap
van de Achterhoek niet de dupe mag worden van
de uitbreiding van de spoorcapaciteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K154

330-02

Inspreker vindt dat vooral variant Twentekanaal
niet gekozen mag worden. Het huidige lijntje valt
niet op in fraaie landschap, elektrificatie zou
betekenen dat zeven meter hoge bovenleiding het
landschap erg zou aantasten.

Zie beantwoording Kernpunt: K155

330-03

Inspreker wijst erop dat toerisme de voornaamste
inkomstenbron is voor de Achterhoek, fietsers en

Zie beantwoording Kernpunt: K158
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wandelaars komen vanwege rust en landschap.
Behouden van rust en landelijke uitstraling zijn
daarom een belangrijk economisch aspect en moet
in de besluitvorming meegewogen worden.

331-01

Inspreker stelt dat de huidige geluidsbeperkende
maatregelen al niet voldoen. Het woonadres is
150m vanaf het spoor. Het viaduct over de
Weideweg in Hengelo (alleen onderdeel varianten
1-3) heeft aan de zuidzijde namelijk geen
geluidsscherm. Dringende vraag (ook
klachtenmelding aan ProRail) om ook aan de
zuidzijde van het viaduct een doorzichtig
geluidsscherm aan te brengen. Bijgevoegd zijn
foto's van het viaduct.

Uw opmerking gaat niet over het MER, maar over uw
huidige situatie. U wordt verzocht u met uw klacht te
wenden tot de afdeling Publiekscontacten van ProRail,
te bereiken via www.prorail.nl.

331-02

Inspreker stelt dat de trillingen van de huidige
treinen voelbaar zijn in hun huis. Bij toename van
het aantal treinen zullen de trillingen evenredig
toenemen. Inspreker vraagt om maatregelen die de
trillingen beperken zoals rubbers, absorberende
bielzen, etc.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

331-03

Inspreker stelt dat het rijdend materieel verschilt in
hinderlijk lawaai. Daarom moeten er eisen gesteld
worden aan fabrikanten (en vervoerders) met
betrekking tot de geluidsproductie en dit moet ook
gecontroleerd worden.

Voor alle goederenwagons die op het Nederlandse
spoorwegnet mogen rijden (“zijn toegelaten”) geldt dat
zij voldoen aan de Europese normen die gelden voor de
technische eisen en kwaliteit van spoorwagons. In het
totale wagenpark dat over Nederlandse spoorlijnen rijdt
zullen wagons zitten die ruim voldoen aan de normen
(bv omdat ze splinternieuw zijn) en andere die maar
krap voldoen aan de normen (bv omdat ze ouder zijn).
Maar in alle gevallen voldoen de wagons aan dezelfde
gestelde Europese normen. De Inspectie van het
ministerie van IenM ziet daarop toe.

332-01

Inspreker vindt het opvallend dat het MER 2013
aanmerkelijk eenvoudiger van opzet is dan het MER
1998. Veel varianten die de woonwijken ontzien zijn
niet meer aanwezig terwijl een aantal varianten bij
een fatsoenlijke uitvoer door velen gedragen
zouden kunnen worden.

Het aantal varianten dat in het MER wordt onderzocht is
vastgelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die
door de minister van IenM in 2012 na inspraak is
vastgesteld. Alternatieven met een geheel nieuwe
spoorlijn (zoals in het MER in 1998 onderzocht) worden
nu niet onderzocht, omdat het beperkte extra
goederentreinen (er wordt nu een lager aantal
goederentreinen verwacht dan in het MER van 1998) op
de bestaande spoorlijnen passen, mits deze daarvoor
geschikt worden gemaakt. Aanleg van nieuwe
spoorlijnen wordt pas overwogen als er op bestaande
spoorlijnen geen ruimte is.

332-02

Inspreker stelt dat geluid aan de bron bestreden
moet worden, dus: stil materieel (periodieke
keuring APK-GM), spoor akoestisch goed aanleggen
(ingebed spoor) en goed onderhouden.

Het treffen van maatregelen wordt toegepast met het
principe van de achtereenvolgende aanpak van bron,
overdracht en dan pas de ontvanger. Het treffen van
maatregelen aan de bron geniet dus de voorkeur. Voor
nieuw aan te leggen spoor geldt dat sprake moet zijn van
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een akoestische basiskwaliteit, hetgeen betekent dat
betonnen dwarsliggers worden toegepast met
doorgelaste spoorstaven. Indien mogelijk zal overwogen
worden de overschrijdingen eerst weg te nemen met
bronmaatregelen zoals raildempers. Voor alle
goederenwagons die op het Nederlandse spoorwegnet
mogen rijden (“zijn toegelaten”) geldt dat zij voldoen
aan de Europese normen die gelden voor de technische
eisen en kwaliteit van spoorwagons.

332-03

Inspreker stelt dat in het MER trillingen worden
gebagatelliseerd, terwijl er nu al veel problemen
zijn als gevolg van trillingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

332-04

Inspreker vraagt om gegevens en uitleg over het
effect van piek- en laagfrequent geluid op de
gezondheid. Kernvraag hierbij is bij welk niveau
geluid schadelijk is. I&M hanteert 55 dB als norm
terwijl GGD Twente stelt dat geluid vanaf 42 dB al
schadelijk is.

Zie beantwoording Kernpunt: K053

332-05

Uit metingen langs de Twentelijn blijkt dat het
aantal treinpassages aanmerkelijk hoger is dan de
aantallen die Prorail opgeeft. Inspreker stelt dat het
verschil in aantallen het vertrouwen in ProRail niet
vergroot.
Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

In het MER wordt voor alle vier de varianten gewerkt
met dezelfde aantallen treinen die rond 2030 verwacht
worden. Voor de vergelijking tussen de varianten en met
de referentiesituatie is dit voldoende betrouwbaar.

332-07

Inspreker stelt dat overheden grond rond de
Twentekanaallijn tegen hoge prijzen hebben
verkocht met de verzekering dat dit nooit een
goederenlijn zou worden. Sinds 1998 leven
grondeigenaren in onzekerheid. Dat is
onbetrouwbaar, onredelijk en onfatsoenlijk, daar
moet een eind aan komen.

Niet overheden, maar het private bedrijf Railside heeft
gronden langs de Twentekanaallijn verkocht. Dit private
bedrijf kan bij de verkoop van grond nooit de
verzekering hebben afgegeven dat de Twentekanaallijn
nooit een goederenlijn zou worden: daarover beslist de
overheid, en niet een privaat bedrijf.

332-08

Inspreker heeft bezwaar tegen de zinsnede in het
MER dat nagenoeg niemand schadeloos wordt
gesteld als gevolg van de adequate maatregelen.
Door trillingen en metershoge geluidsschermen
ontstaat een onleefbare situatie. De metershoge
schermen belemmeren het uitzicht, leggen een
beslag op de woonomgeving en zijn wellicht ook
onveilig.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

332-09

Inspreker stelt dat de voorgestelde maatregelen,

Zie beantwoording Kernpunt: K029

332-06

Zie beantwoording Kernpunt: K048
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zoals bijvoorbeeld geluidsschermen en hekwerken,
een belemmering kunnen vormen voor de
bereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten.

332-10

Inspreker stelt dat hulpdiensten onvoldoende zijn
voorbereid, ook de onderlinge samenwerking (met
verwijzing naar de brand in Rijnmond en Kijfhoek).
Vervoerder en netbeheerder weten niet exact
welke gevaarlijke stoffen waar staan of rijden, en
dus gemeenten en hulpverleners al helemaal niet of
veel te laat. Dit is ontoelaatbaar voor de veiligheid
van burgers.

ProRail werkt samen met de Veiligheidsregio's (de
hulpdiensten) aan een Integraal Veiligheidsplan voor de
Goederenroute Oost-Nederland, waarin o.a. de inzet van
de hulpdiensten wordt vastgelegd. Zowel de vervoerder
als ProRail weten voorafgaand aan het vertrek van een
goederentrein of en welke gevaarlijke stoffen in die trein
vervoerd worden. Bij een ongeval met een dergelijke
trein beschikt de bevelvoerend brandweercommandant
ter plaatse binnen maximaal 10 minuten over diezelfde
informatie.

332-11

Inspreker stelt dat als uit onderzoek blijkt dat als
een noordelijke aftakking nodig en lonend is (en dat
heeft hij nog niet gezien), deze wel aan dezelfde
eisen moet voldoen als de Betuwelijn. Alleen dan
ben je in staat om te concurreren. Als de middelen
hiervoor ontbreken moeten toekomstige
vervoerders bijdragen aan de bouw, en niet de
belastingbetaler zoals bij de Betuwelijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

332-12

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

333-01

Inspreker geeft aan dat het toerisme in Oost
Nederland van groot economisch belang is; de
goederenspoorlijn zal enorme schade toebrengen
aan de natuur en milieu en daarmee aan het
toerisme.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

333-02

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

333-03

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

333-04

Inspreker vraagt hoe relevant de (minuten)

Zie beantwoording Kernpunt: K012
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verschillen in rijtijd zijn in het perspectief dat een
container minstens 2 weken onderweg is en
minstens drie keer wordt overgeslagen.

333-05

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

333-06

Inspreker stelt dat er voldoende aanwijzingen zijn
dat aannames onjuist zijn zodat nieuw onderzoek
nodig is.

Zie beantwoording Kernpunt: K146

333-07

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

334-01

Inspreker vraagt om in de Twentekanaalvariant
(tussen km 6.5 en 7.2) het NSW- landgoed “Oud
Berkenroede” op te nemen in het MER, ook voor
mitigerende maatregelen. Het landgoed, dat
inspreker beheert, grenst over die afstand (ca 700
meter) aan het emplacement. Het geheel ligt in de
EHS en de spoorbaan doorkruist ter plaatse de
EHS. Overige landgoederen in de omgeving zoals
“het Ampsen“ bij Lochem en “Het Haveke” bij Eefde
zijn wel meegenomen.
Stichting AGA/Presikhaaf heeft de voorkeur voor
een aangepaste variant van de Twentekanaallijn (de
enkelvoudige Twentekanaallijn ) om de volgende
redenen: 1. deze lijn scoort het beste in het
milieusegment. 2. de aangepaste Twentekanaallijn
blijft enkelspoor met aanpassingen op de haltes van
Lochem, Goor, Delden en mogelijk Hengelo. Deze
aanpassingen houden in dat op elk station een
drieledig spoor gecreëerd wordt ( doorgaande
route in het midden) en de perrons aan beide
zijden. 3. deze lijn heeft drie sporen per halte zodat
de goederentreinen van en naar Zutphen vrije
doorgang hebben en gedoseerd treinverkeer wordt
bevorderd. 4. de elektrificatie van deze spoorlijn
geeft de mogelijkheid om met elektrisch materieel
te rijden in plaats van de huidige dieseltreinen. Dit
komt ten goede aan het milieu. 5. ecologie en
milieu worden bij het enkelvoudige spoor
nauwelijks aangetast. Mede gelet op de huidige
economische situatie (de kosten van deze variant
Twentekanaallijn blijven redelijk) verdient deze
variant gekozen te worden boven alle anderen

De EHS is meegenomen in het deelrapport Ecologie en
zal voor verdere uitwerking worden meegenomen in het
e
MER 2 fase.

335-01

Zie beantwoording Kernpunt: K187
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varianten.

335-02

Inspreker geeft aan dat, in tegenstelling tot het
rapport, er wel negatieve effecten van trillingen zijn
te verwachten. Omdat er zwaardere en langere
treinen over het spoortalud rijden, is de frequentie
van de trillingen langer en kan er op langere termijn
inklinking van de bovenlaag plaatsvinden.

Goederentreinen hebben lagere frequenties dan
reizigerstreinen, bovendien zijn de trillingssterktes van
goederentreinen doorgaans hoger dan van
reizigerstreinen. Wanneer de trillingen ontoelaatbaar
e
toenemen ten gevolge van het project, worden bij de 2
fase van het MER maatregelen nader onderzocht. Door
het nemen van maatregelen wordt de toename van de
trillingshinder ten opzichte van de huidige situatie
beperkt. Daarnaast is een eerste indicatie van de te
nemen trillingsmaatregelen opgenomen in de aanvulling
op het MER, die eind 2013 verschijnt. Inklinking van de
bodem treedt doorgaans niet meer op bij trajecten waar
al gedurende een aantal decennia sprake is van
spoorverkeer.

335-03

Inspreker vraagt wat er wordt bedoeld met
risicoplafonds en welke zijn dan die risico’s?

Het gaat over de risico's voor mensen die langs het
spoor wonen als gevolg van het vervoer van gevaarlijke
stoffen over het spoor. In de wet Basisnet is vastgelegd
hoe groot deze risico's maximaal mogen zijn: dat wordt
het 'risicoplafond' genoemd. Die risico's betreffen de
kans op overlijden als gevolg van een ongeval met
gevaarlijke stoffen op het spoor. In het MER is
vastgesteld dat die risico's in Oost-Nederland kleiner zijn
dan de daarvoor landelijk geldende wettelijke normen.

335-04

Inspreker is van mening dat de M.e.r. die nu
voorligt, tabellarisch tot stand is gekomen en dat er
op cruciale punten deugdelijke metingen in het
voor- en na traject verricht moeten worden, zeker
in 2de fase MER.

In dit MER zijn veel effecten onderzocht aan de hand van
modelberekeningen. Berekeningen bieden voldoende
informatie voor de keuze van de variant. Bij de
e
uitwerking in het MER 2 fase zullen voor enkele
aspecten wel metingen worden uitgevoerd.

335-05

Inspreker vraagt wie of wat bepaalt dat de
grenswaarden van NO2, PM10 en PM2,5
respectievelijk 40, 32,5 en 25 zijn?

De richtlijn luchtkwaliteit van de EU is voor Nederland
geïmplementeerd in de Wet milieubeheer waarin ook
grenswaarden zijn opgenomen voor verschillende
luchtverontreinigende stoffen. Dit zijn de grenswaarden
zoals gehanteerd in de rapportage.

335-06

Inspreker vraagt wat de reden is dat het zijkanaal
van het Twentekanaal deels moet worden verdiept
en verbreed?

De zinsnede staat foutief in het MER.

336-01

Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

337-01

Vele bewoners in de Vinexwijken Groot Colmschate
zullen zowel geluidshinder als trillingshinder
ondervinden van de intensivering van het gebruik
op de lijn Zutphen - Deventer en de lijn Deventer Almelo. Dit geldt zowel overdag als in de nacht.

In het onderzoek is, voor alle varianten, het geluid
veroorzaakt door de lijn Zutphen-Deventer en het geluid
veroorzaakt door de lijn Deventer-Almelo samen
genomen. Hierbij zijn de totale geluidbelastingen
berekend als LDEN-waarden. Bij LDEN wordt het
gemiddelde geluidniveau over een etmaal berekend
waarbij de niveaus in de avond (19:00 - 23:00) met 5 dB
en in de nacht (23:00 - 7:00) met 10 dB worden
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verhoogd. Op deze manier wordt er rekening mee
gehouden dat geluid in de nacht en in de avond
hinderlijker is dan geluid overdag. Ten aanzien van
trillingshinder geldt dat voor locaties met een grote
toename van de trillingshinder, maatregelen zullen
worden afgewogen. Een eerste indicatie van de locaties
en kosten van mogelijke trillingsmaatregelen is
opgenomen in de aanvulling op het MER, die eind 2013
verschijnt. De detaillering van eventuele
e
trillingsmaatregelen wordt bij de 2 fase van het MER
nader onderzocht.

337-02

Inspreker stelt dat de ontsluiting van Colmschate
(grotendeels ingeklemd tussen spoorlijn DeventerZutphen-Arnhem en spoorlijn Deventer-AlmeloHengelo) afhangt van de spoorwegovergangen. De
bereikbaarheid van dit gebied wordt minder, dit
wordt onvoldoende onderkend. De lange
wachttijden zorgen nu al voor irritatie, door nog
langere wachttijden ontstaan onveilige situaties. De
overweg in de Oostriklaan wordt in de plannen
ongelijkvloers voor 2020, maar de inspreker geeft
aan dat hier nog geen besluit is genomen.

337-03

Inspreker stelt dat in het MER 1 fase de
onbewaakte overweg aan de Staringsweg niet is
opgenomen, en verzoekt om dit alsnog op te
nemen.

Onbewaakte overwegen zijn in het deelrapport 'PHS
GON: Effectrapport bereikbaarheid' niet meegenomen.
Dit zijn de overwegen waar vanuit het aspect
bereikbaarheid/doorstroming geen problemen zijn en
ook niet te verwachten zijn. Op deze overwegen is het
(zeer) rustig met kruisend verkeer en komen
(passagiers)treinen veelal op baanvaksnelheid voorbij
hetgeen korte 'niet-beschikbaartijden' tot gevolg heeft.

337-04

Huizen worden minder courant / onverkoopbaar
omdat de intensivering van het spoorverkeer een
verminderd woongenot garandeert door overmatig
geluids – en trillingshinder.

Het voornemen om het spoor in Oost-Nederland
geschikt te maken voor meer goederentreinen brengt
onzekerheid met zich mee voor de eigenaren van
woningen in de directe omgeving van de in de
planvorming betrokken spoorlijnen. Dit kan zich vertalen
in een verminderde verkoopbaarheid van woningen
langs het spoor. Het is van groot belang voor alle
betrokkenen om deze periode van onzekerheid zo kort
mogelijk te laten duren. De voorgenomen
besluitvorming over de goederenroutering door OostNederland is er op gericht om een ieder zo snel mogelijk
de gewenste duidelijkheid te bieden.

337-05

Inspreker twijfelt of maatregelen wel voldoende
zullen zijn om hinder van geluid en trillingen weg te
nemen. Inspreker vindt het kwalijk dat nog geen
onderzoek is gedaan naar trillingen.

Indien er maatregelen getroffen moet worden, zal dit
gebeuren volgens een wettelijk instrument, het
doelmatigheidscriterium (DMC). Als er na toepassing van
de mogelijke maatregelen nog steeds overschrijdingen
van de normen resteren zullen er (aanvullende)
maatregelen aan de gevel plaatsvinden om het

e

De realisatie van de tunnel Oosteriklaan in Deventer is
onderdeel van het ‘NaNOV maatregelenpakket’. De
gemeente Deventer en ProRail zijn al enige tijd in
gesprek over dit project. Verwacht wordt dat partijen
nog in 2013 hierover een beslissing nemen.
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binnenniveau te kunnen garanderen. Ten aanzien van
het trillingenonderzoek: een eerste indicatie van de
verwachte locaties en kosten van trillingsmaatregelen is
opgenomen in de aanvulling op het MER, die eind 2013
e
verschijnt. Tijdens de 2 fase van het MER wordt dit in
detail nader onderzocht.

337-06

Volgens inspreker zullen de 4m hoge
geluidsschermen de kern Colmschate splijten.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

337-07

De variant voor een extra spoor ten westen of ten
oosten van Bathmen passeert ook het buitengebied
van Deventer Colmschate. Ten oosten van
Bathmen, dan wordt het landgoed De Bannink de
dupe van de ingreep. Het traject ten westen van
Bathmen bederft ook het recreatiegebied (fietsers,
wandelaars) van een grote aantal inwoners van
Deventer Oost. In het MER wordt gesteld dat de
beide landgoederen De Oxerhof en De Bannink zo
weinig mogelijk worden aangetast. Inspreker vraagt
om inzicht in de uiteindelijke schade die aan deze
beide landgoederen wordt aangericht.

Het landgoed De Bannink wordt aangesneden in de
variant 'Ten westen van Bathmen'. In de varianten 'Ten
oosten' als 'Ten westen' wordt het landgoed de Oxerhof
aangesneden. Voor de gevolgen voor beide
landgoederen wordt verwezen naar de rapporten
Landschap, natuur en cultuurhistorie en ecologie. In het
hoofdrapport staat op bladzijde. 94 de doorsnijding van
beide landgoederen weergegeven. De gevolgen van deze
doorsnijding zijn in detail te lezen in voornoemde
rapporten.

337-08

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

338-01

Inspreker stelt dat economische groei onmogelijk
en ongewenst is uit oogpunt van grondstoffen en
milieu. Het is daarom verkeerd om te investeren in
iets dat bij voorbaat geen toekomst heeft en vraagt
om de basisaanname dat meer (goederen-) vervoer
in de toekomst nodig zal zijn opnieuw onder de
loep te nemen.

De groei van het goederenvervoer per spoor is
gebaseerd op de verwachte groei van de wereldhandel.
Met de komst van de tweede Maasvlakte wordt de groei
van het goederenvervoer extra gestimuleerd, omdat de
vervoerwijze via het spoor minder belastend is voor het
milieu dan via de weg. Deze groei zal moeten worden
gefaciliteerd door het spoor voor te bereiden op deze
groei.

338-02

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

338-03

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

338-04

Inspreker vraagt te voorzien in voldoende

In het MER zijn de benodigde maatregelen opgenomen
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maatregelen die de leefbaarheid en de veiligheid
van het betreffende gebied waarborgen.

om aan de wens van inspreker uitvoering te geven.

339-01

Inspreker vraagt zich af waarom de verdubbeling
van Twentekanaallijn zo duur is, aangezien het
tracé bij de aanleg in 1865 al is voorbereid op
dubbelspoor. Inspreker begrijpt daarom ook niet
waarom bij deze verdubbeling drie gebieden van
archeologisch belang worden verstoord.

In 1865 was de kennis, en waarde van archeologisch
belangrijke gebieden en de wetgeving hieromtrent
anders dan nu het geval is. Daarnaast is het profiel van
de huidige spoorlijnen breder dan in 1865 de standaard
was. Het ruimtebeslag is zodoende groter. Wat betreft
de kosten zijn, naast de kosten voor de
spoorverdubbeling, ook de kosten voor de elektrificatie
van de Twentekanaallijn een belangrijke post.

339-02

Inspreker adviseert om in variant 1 en 2 de
verbindingsboog niet als enkel- maar als
dubbelspoor aan te leggen, omdat enkelspoor de
capaciteit enorm beperkt. Omdat de trein moet
invoegen op de IJssellijn of de Twentelijn zal de
trein vaak moeten wachten op dit spoor.

339-03

Inspreker adviseert om in variant 1 en 2 de
kruisingsvrije aansluiting op de Twentelijn als diveunder en niet als fly-over aan te leggen, omdat dit
het landschap minder aantast. Maar voor een trein
per richting per uur lijkt een kruisingsvrije
aansluiting niet nodig.

Het is correct dat de capaciteit van een enkelsporige lijn
kleiner is dan van een dubbelsporige lijn. Het aantal
goederentreinen dat van een verbindingsboog gebruik
maakt is echter relatief klein (gemiddeld één
goederentreinen per uur en per richting). Deze kunnen
met voldoende betrouwbaarheid afgewikkeld worden
over een grotendeels enkelsporige verbindingsboog.
Bovendien is de verbindingsboog aan de noordzijde (bij
de aansluiting op de lijn Deventer – Hengelo)
dubbelsporig en kunnen twee goederentreinen elkaar
daar passeren zonder het treinverkeer op de hoofdbaan
Deventer – Hengelo te hinderen.
De aansluiting op de Twentelijn is al als dive-under
ontworpen. Ook bij één goederenpad is een dive-under
nodig in verband met het grote aantal treinen op de
Twentelijn.

339-04

Inspreker stelt dat voor het beperkte aantal
goederentreinen het emplacement van Deventer
genoeg ruimte biedt.

Inderdaad.

339-05

Inspreker pleit er voor om gezien de grote
investeringen in de varianten meer capaciteit
te realiseren dan een goederentrein per uur. Hij
wijst erop dat op de A1 al het equivalent van
15 treinen per uur langskomt in de vorm van
vrachtwagens.

In het MER wordt ook de toekomstvastheid beschouwd.
Hierbij wordt bekeken in hoeverre de verschillende
varianten in de toekomst hogere treinaantallen kunnen
accommoderen.

339-06

Inspreker verbaast zich over het feit dat er blijkbaar
geen probleem wordt voorzien voor het traject ElstNijmegen-Arnhem.

Aangenomen wordt dat de inspreker doelt op het traject
Elst (aansluiting Betuweroute) - Arnhem. Ook op dat
traject zijn aanpassingen nodig om meer
goederentreinen mogelijk te maken, maar dat traject
e
wordt pas in de 2 fase van het MER onderzocht.

339-07

Inspreker stelt de prognoses van het
goederenvervoer ter discussie, aangezien Duitsland
niet zal toestaan dat vervoer naar NoordoostDuitsland, Polen en Tsjechië niet via de havens
Bremen en Hamburg wordt afgewikkeld.
Inspreker is verder van mening dat gevaarlijke
stoffen het beste per trein kunnen worden
afgewikkeld, mits geïnvesteerd wordt in de

Zie beantwoording Kernpunt: K124

339-08

Aan dat voorstel van de inspreker is tegemoet gekomen
met de wet Basisnet die in 2014 in werking treedt: die
wet zorgt ervoor dat de omvang van het vervoer van
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beheersing van het vervoer van gevaarlijke stoffen
over het spoor.

gevaarlijke stoffen zodanig beheerst en begrensd wordt,
dat de risico's voor de omwonenden overal binnen de
daarvoor landelijk geldende wettelijke normen blijven.

340-01

Inspreker heeft een bedrijf dat direct is gelegen aan
de Twentekanaallijn. Volgens het vastgestelde
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente
(18-12-2012) heeft het perceel de aanduiding
sterlocatie. Sterlocaties bieden bedrijven een
zekere garantie voor continuïteit. Dit is van belang
i.v.m. groeiende aanspraken van andere functies op
het gebruik van de ruimte binnen het
verwervingsgebied. Naar de toekomst gezien heeft
het bedrijf z’n ontwikkelmogelijkheden geclaimd via
het bestemmingsplan. De ontwikkelmogelijkheden
die we daarin hebben, wil en moet inspreker
behouden voor een levensvatbaar, toekomstgericht
bedrijf. Effecten van geluid, luchtkwaliteit,
trillingen, milieugezondheid en van
landschappelijke en ruimtelijke aard zullen impact
hebben op het bedrijf. Afstanden die noodzakelijk
zijn moeten gerespecteerd worden en het bedrijf
mag door dit programma niet aangetast worden in
zijn ontwikkelmogelijkheden. Inspreker vraagt om
hiermee rekening te houden bij het vaststellen van
het tracé.

Het voornemen om het spoor in Oost-Nederland
geschikt te maken voor meer goederentreinen brengt
onzekerheid met zich mee voor de eigenaren van
woningen en bedrijven in de directe omgeving van de in
de planvorming betrokken spoorlijnen. Dit kan zich
onder andere vertalen in een verminderde
verkoopbaarheid van woningen langs het spoor. Voor
eigenaren van bedrijven geldt dat zij hun bedrijfsvoering
moeten voortzetten als ware er geen sprake van
planvorming. Het is van groot belang voor alle
betrokkenen om de periode van onzekerheid rond de
besluitvorming zo kort mogelijk te laten duren. De
voorgenomen besluitvorming over de
goederenroutering door Oost-Nederland is er op gericht
om na een zorgvuldige belangenafweging een ieder zo
snel mogelijk de gewenste duidelijkheid te bieden. Per
variant is door ProRail een inschatting gemaakt van de
kosten voor nadeelcompensatie (planschade). Indien de
keuze voor de variant tot gevolg heeft dat
ontwikkelingsmogelijkheden - die in een
bestemmingsplan zijn opgenomen - worden beperkt,
dan komt de schade die hierdoor geleden wordt voor
vergoeding in aanmerking. Bij het bepalen van de hoogte
van de schadevergoeding spelen begrippen als 'normaal
maatschappelijk risico' en de 'voorzienbaarheid' een
belangrijke rol.

340-02

Inspreker vindt de spoorbrug over het
Twentekanaal een groot risico en een zeer
e
strategisch punt (deze brug is in de 2 Wereldoorlog
meerdere keren gebombardeerd) met een niet
aanvaardbaar risico op ongevallen voor de direct
omwonenden.

Er is geen technische reden waarom de spoorbrug een
groter risico zou vormen dan het spoor elders. Met een
bombardement waarop de inspreker doelt is in het MER
geen rekening gehouden.

340-03

Inspreker vindt de geluidsoverlast van de spoorbrug
over het Twentekanaal bij het huidige gebruik al
onevenredig groot; alle geluidsnormen worden
overtreden. Inspreker vraagt welke maatregelen
worden getroffen om de wettelijke norm van 52 dB
op de woning aan de Tankinksweg 8 en 8A in Ambt
Delden te bereiken.

De exacte maatregelen worden pas later bij een MER 2
fase en TB (tracébesluit) onderzoek bepaald. Hierbij is
het overigens zo dat de toelaatbare geluidbelasting
afhankelijk is van de waarde gebaseerd op het
geluidproductieplafond maar, voor spoorweggeluid, niet
lager zal zijn dan de voorkeurswaarde van 55 dB. Bij het
niet kunnen voldoen aan de toelaatbare waarde kan een
verhoging van de streefwaarde, maar niet hoger dan 70
dB, worden toegelaten. Als sprake is van een verhoging
van de streefwaarde zal onderzocht worden of
gevelmaatregelen nodig zijn.

340-04

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

e
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341-01

Inspreker onderstreept en kan zich vinden in de
zienswijze die de gemeente Lochem heeft
ingediend.

Voor de reactie op de brief van de gemeente Lochem
verwijzen wij naar de beantwoording onder volgnummer
468.

341-02

Inspreker stelt dat in het MER de onbewaakte
overwegen niet zijn meegenomen.
Veiligheidsrisico`s overwegen moeten absoluut
inzichtelijk worden gemaakt en oplossingen moeten
worden geboden voor onbewaakte overwegen. Dit
is een eerste verantwoordelijkheid van de overheid.

In het MER staat tevens aangegeven 'dat alle overwegen
op de Twentekanaallijn worden voorzien van een
beveiliging met overwegbomen, ook op locaties waar
het bestaande spoor enkelsporig blijft'.

341-03

Inspreker heeft melkveebedrijf en moet dagelijks de
gevaarlijke onbewaakte overgang Theenkweg
(spoorlijn Zutphen-Deventer) oversteken om bij zijn
gronden te komen. Inspreker heeft ProRail
schriftelijk gewezen op de onveiligheid van deze
overweg.

In het ontwerp en de kostenraming is rekening
gehouden met extra maatregelen om de veiligheid op de
overweg ´kleine Teenkweg´ te vergroten

342-01

Platform Metropool Regio Amsterdam vreest dat
het doel van de PHS niet gehaald wordt indien bij
achterblijvende groeiprognose, gekozen wordt om
het aantal goederenpaden door het oosten te
verlagen tot één pad. Inspreker vraagt zich af hoe
toekomstvast deze oplossing is. Als de route wordt
beperkt tot één pad zit deze route eerder 'vol' en
zullen goederenvervoerders de huidige route via
Amsterdam blijven gebruiken. Dit kan leiden tot
verdringing van andere goederenstromen op die
routes (van de Amsterdamse haven en Tata Steel
naar Oldenzaal v.v.) en vermindert de
betrouwbaarheid voor reizigersstromen. Platform
Metropool Regio Amsterdam vraagt bij eventuele
behoefte in de toekomst om extra
goederenpaden via het oosten uit te breiden zoals
gepland in het voorkeursbesluit PHS juni
2010, volgens het 2/2/2-model. Dit omdat dit de
beste oplossing voor de Randstad is en toekomstige
groei van reizigers- en goederenvervoer mogelijk
maakt.

Het besluit om de Goederenroute Oost-Nederland te
beperken tot 1 extra goederenpad is door de
staatssecretaris al op 13 februari 2013 genomen, zoals
e
expliciet is gemeld in het MER in de kadertekst op de 1
bladzijde van de samenvatting. Ook is in het MER
toegelicht dat dit besluit mogelijk was door de lagere
goederenprognoses. In de mogelijke toekomstige
situatie die de MRA schetst, namelijk dat het
goederenvervoer harder groeit dan de prognoses zodat
de Goederenroute Oost-Nederland eerder 'vol' zit, is het
inderdaad mogelijk dat goederenvervoerders via andere
routes zullen willen rijden. Of de door MRA geschetste
(verdringings)effecten dan optreden is allerminst zeker,
en hangt o.a. af van de dan geldende voorrangsregels in
de AMvB Capaciteitsverdeling. De Goederenroute OostNederland wordt ingericht voor 1 extra goederenpad.
Op het verzoek van de MRA om rekening te houden met
uitbreiding van de Goederenroute Oost-Nederland tot 2
extra goederenpaden kan en behoeft thans niet te
worden ingegaan.

342-02

Platform Metropool Regio Amsterdam spreekt
voorkeur uit voor varianten met rechtstreekse
routes (groene golf) in verband met meerwaarde
voor goederen vervoerders en de Randstad en
positieve effecten voor Oost Nederland, en spreekt
zich uit tegen Kopmaken Deventer. Kopmaken kost
de goederenvervoerders veel tijd en dus geld, maar
is qua investeringen wel de goedkoopste. Inspreker
verwacht dat de goederenvervoerders routes door
de Randstad zullen prefereren bijvoorbeeld via de
steden Rotterdam, Gouda, Amsterdam, Hilversum,
Amersfoort en verder of via Utrecht. Meer
goederentreinen die door de Randstad en via het
Gooi en Amersfoort rijden is onwenselijk en heeft

Van de voorkeur van de MRA is kennis genomen; deze
wordt geregistreerd. In de mogelijke toekomstige
situatie die de MRA schetst, namelijk dat het
goederenvervoer harder groeit dan de prognoses zodat
de Goederenroute Oost-Nederland eerder 'vol' zit, is het
inderdaad mogelijk dat goederenvervoerders via andere
routes zullen willen rijden. Of de door MRA geschetste
(verdringings)effecten dan optreden is allerminst zeker,
en hangt o.a. af van de dan geldende voorrangsregels in
de AMvB Capaciteitsverdeling. De Goederenroute OostNederland wordt ingericht voor 1 extra goederenpad.
Op het verzoek van de MRA om rekening te houden met
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vele nadelige gevolgen voor de randstadregio's, zo
maakt dit ruimtelijke ontwikkeling bij station
Amersfoort nagenoeg onmogelijk. Wanneer de
goederenstromen aantrekken en een extra pad
nodig wordt via Oost-Nederland, dan biedt de
variant “Kopmaken te Deventer” onvoldoende
capaciteit. De investeringen voor kopmaken in
Deventer dragen zodoende niet bij aan een
structurele oplossing. Een extra investering voor
een robuustere oplossing (dan Kopmaken
Deventer) levert een hogere meerwaarde op in het
gebruik zoals bijvoorbeeld bij de boog bij
Bathmen.
Platform Metropool Regio Amsterdam stelt dat in
het algemeen een landelijke en integrale lange
termijnvisie op het goederenvervoer per spoor
wordt gemist. Het niet zo kan zijn dat er op de ene
corridor minder toekomstvaste opties worden
gekozen die een negatief effect hebben op de
andere corridor, zonder dat daar landelijk
bestuurlijk overleg over heeft plaatsgevonden. De
studie die vorig jaar is afgerond geeft onvoldoende
richting voor de oplossing van veiligheid- en
capaciteitsknelpunten op het gemengde net in de
brede Randstad. In het afweegkader van de
Milieueffectrapportage voor de Goederenroutering
Oost-Nederland horen de landelijke en integrale
effecten meegenomen te worden.

uitbreiding van de Goederenroute Oost-Nederland tot 2
extra goederenpaden kan en behoeft thans niet te
worden ingegaan.

342-04

Platform Metropool Regio Amsterdam
wil antwoord op de vraag hoe de effecten van de
variant ”Kopmaken te Deventer” voor de Randstad
worden beperkt (bij keuze als voorkeursvariant).

343-01

MER onjuist en onvolledig Inspreker stelt dat de
gehanteerde werkwijze in het MER in strijd is met
de genoemde afspraak uit het regeerakkoord. 'Het
kabinet kiest bij ruimtelijke inrichting voor
economische groei die geen afbreuk doet aan
ecologie en omgevingskwaliteit (Zie pagina. 38 van
het regeerakkoord). Alle varianten van het MER
resulteren in toename van trillingen, geluid en
risico’s op rampen in de omgeving. De MER richt
zich op het benutten van de maximaal
aanvaardbare grenzen van deze toename van
trillingen, geluid en risico’s op rampen'. Inspreker
vraagt op welke wijze en met welke middelen de
IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn ingepast

De effecten van de variant “Kopmaken te Deventer”
voor de Randstad zijn gelijk aan die van de andere
varianten. De MRA is wellicht van mening dat de
goederenvervoerders in plaats van kopmaken te
Deventer liever door de Randstad en via de MRA blijven
rijden. Zolang dat geschiedt binnen de
milieurandvoorwaarden en zolang andere treinen
daardoor niet 'verdrongen' worden is daartegen geen
bezwaar.
De geciteerde zin uit het regeerakkoord is een ambitie,
die niet is vertaald in wettelijke regelgeving. Daardoor
kon er in het MER niet worden getoetst of aan deze
ambitie voldaan wordt: dat is een politieke afweging.

342-03

De suggestie van de MRA dat voor de Goederenroute
Oost-Nederland een 'minder toekomstvaste optie' aan
de orde is wordt niet gedeeld. Alle onderzochte
tracévarianten zijn toekomstvast en bieden voldoende
spoorcapaciteit voor de verwachte goederenstromen op
afzienbare termijn.
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worden, op een wijze die geen afbreuk doet aan de
in het regeerakkoord gemaakte afspraken op het
gebied van ecologie en omgevingskwaliteit.

343-02

Inspreker stelt dat van een onjuiste
referentiesituatie wordt uitgegaan. De MER wijkt af
van de “definitieve notitie reikwijdte en
detailniveau, zoals vastgesteld op 13 juli 2012”. Op
pagina 8, wordt als referentiesituatie genoemd:
“nul goederenpaden over de IJssellijn” De feitelijke
referentiesituatie, zoals nu in het MER gekozen en
voorgeschreven referentiesituatie, wijken dus
fundamenteel van elkaar af. Hiermee is het MER in
de huidige vorm niet geschikt voor de beoogde
doelstelling.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt inderdaad
gesproken van nul goederenpaden in de
referentiesituatie. Dit sluit niet uit dat er helemaal geen
goederentreinen rijden. In tabel 1 van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau is dit opgenomen door te
melden dat er 'incidenteel' goederentreinen verwacht
worden. Dit is ook opgenomen in tabel 2-1 van het MER.
Er is dus geen sprake van tegenstrijdigheid.

343-03

Inspreker geeft aan dat de referentiesituatie niet
juist is. Het bestaande spoor door de verschillende
bebouwde kommen is nu al ongeschikt voor
goederenvervoer. Volgens de NOV studie van 1998
ongeschikt voor intensief goederenvervoer. Gezien
de risico’s welke goederenvervoer van gevaarlijke
stoffen door de bebouwde kom met zich
meebrengen, is toename van goederenvervoer ten
opzichte van het huidige niveau, van welke omvang
dan ook, niet toelaatbaar.

De bestaande spoorlijnen tussen Zutphen en Hengelo
zijn volgens de geldende technische en wettelijke eisen
geschikt voor goederenvervoer. De risico's voor de
omgeving als gevolg van het vervoer van gevaarlijke
stoffen zijn lager dan de daarvoor landelijk geldende
wettelijke normen.

343-04

'Effectrapportage externe veiligheid (pagina 22):
“Het is daarom niet mogelijk een kwantitatieve
risicotoetsing uit te voeren waarin de risico’s van
een stationaire inrichting en een transportas
worden gecombineerd. Geen enkel scenario kan
voor 100% worden uitgesloten, maar volgens de
huidige en toekomstige wet- en regelgeving worden
de risico’s aanvaardbaar geacht'.' In de
effectrapportage externe veiligheid wordt gesteld
dat de huidige en/of toekomstige wet en
regelgeving risico’s aanvaardbaar acht die dus niet
kwantitatief te berekenen zijn. Inspreker geeft aan
dat afgezien van het feit dat de Effectrapportage
externe veiligheid niet aangeeft in welk artikel van
de huidige wetgeving deze ruimte wordt geboden,
het principieel onjuist is dat deze effectrapportage
externe veiligheid de risico’s aanvaardbaar acht,
afgezet tegen (nu nog niet altijd bekende)
toekomstige wetgeving.

In de door de inspreker geciteerde tekst uit het EVrapport werd met 'en toekomstige wet- en regelgeving'
gedoeld op de wet Basisnet. Die wet was ten tijde van
het m.e.r.-onderzoek nog niet door het Parlement
vastgesteld (dus feitelijk 'toekomstig'), maar dat is
inmiddels (in juli 2013) wel geschied. De wet Basisnet
treedt naar verwachting begin 2014 in werking.

343-05

Inspreker stelt dat in de gegevens van het MER 1ste
fase PHS GON ontoereikend zijn om een uitspraak
te doen over de toename van het omgevingsrisico
zonder voornoemde berekeningen. Als het aantal
goederentreinen stijgt dan stijgt het

De gevraagde extra informatie wordt opgenomen in de
e
Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
gepubliceerd wordt.
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omgevingsrisico wel degelijk. Het kan natuurlijk zijn
dat het resulterende omgevingsrisico onder het
risico plafond blijft. Alleen met berekening van het
omgevingsrisico in de referentie situatie zoals
voorgeschreven in de “definitieve notitie reikwijdte
en detailniveau, zoals vastgesteld op 13 juli 2012”
(nul goederenpaden over de IJsellijn) en berekening
van het omgevingsrisico van de onderzochte
varianten, is vast te stellen of, en zo ja in welke
mate het omgevingsrisico toeneemt.

343-06

In de samenvatting van het MER wordt gezegd, dat
de streefwaarde voor trillingshinder mogelijk wordt
overschreden. Er wordt nergens schade door
trillingen verwacht. In de uitgebreide versie van dit
rapport vindt men dit niet terug. Inspreker vindt het
onjuist dat in de samenvatting van het MER
uitspraken worden opgenomen die niet gebaseerd
zijn op bevindingen van de uitgebreide rapportages,
waarop het MER gebaseerd is.

Wij herkennen deze klacht niet. De geciteerde
uitspraken in de samenvatting berusten wel degelijk op
de meer gedetailleerde rapportage in het aspectrapport.

343-07

Ook gaat men voorbij aan de door RONA aan
ProRail toegezonden meldingen van trillingsschade
aan woonhuizen langs het spoor. In de praktijk
blijken toch veel woningen langs het spoor
trillingsschade opgelopen te hebben. Het is dus
onjuist om te zeggen dat er geen trillingsschade
wordt verwacht. Inspreker vindt het daarnaast
onjuist dat een deel van de beschikbare informatie
niet is benut voor het inschatten van de
trillingshinder. Inspreker verneemt graag of deze
informatie bewust is achtergehouden of onbewust.

Voor mogelijke trillingsschade ten gevolge van
treinverkeer in de bestaande situatie hanteert ProRail
een afzonderlijke procedure. Trillingen ten gevolge van
treinverkeer leiden doorgaans niet tot schade in
gebouwen. Van geen van de door RONA aan ProRail
gezonden schademeldingen is vastgesteld dat de schade
het gevolg is van het treinverkeer. De relatie tussen
trillingen en de optredende trillingsschade kan alleen
middels metingen worden vastgesteld, hiervoor wordt
op de SBR A-richtlijn beoordeeld. Tot op heden zijn er,
op basis van de beoordeling van de SBR A-richtlijn, geen
gevallen geconstateerd van trillingsschade ten gevolge
van treinverkeer. Overigens is voor het MER op basis van
modelberekeningen vastgesteld dat bij alle varianten
geen zodanige trillingen verwacht worden, dat er een
kans op schade is. Daarom is in het MER gesteld dat bij
alle varianten de kans op schade als gevolg van trillingen
door treinverkeer beperkt is.

343-08

Inspreker stelt dat er geen regelgeving is, waarbij
wordt bepaald of een maatregel tegen trillingen
een doelmatige verhouding heeft tussen kosten en
hinderbeperking. Inspreker vindt dat het
uitgangspunt zou moeten zijn, dat bovenwettelijke
trillingshinder en trillingsschade altijd voorkomen
zou moeten worden.

Bij het afwegen van trillingsmaatregelen zal, conform de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), worden
aangesloten bij de BTS. Deze richtlijn geeft aan dat
wanneer trillingen de streefwaarden overschrijden,
maatregelen moeten worden afgewogen op
doelmatigheid. Omdat de kosten van maatregelen
vanuit publiek geld worden gefinancierd, dienen deze
kosten altijd in relatie te staan tot de aard van de
overschrijding en het verwachte effect van zo'n
maatregel. Het wel of niet nemen van een maatregel
dient daarom altijd afgewogen te worden op
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doelmatigheid. In het geluidbeleid zijn dergelijke kostenbaten analyses al vrij lang gebruikelijk.

343-09

Inspreker verlangt dat er een expliciete uitspraak
wordt gedaan dat de aanname uit deze MER studie
dat er wettelijke geluidsmaatregelen zijn genomen,
ook in werkelijkheid gerealiseerd zullen zijn vóórdat
de eerste extra goederentreinen over het spoor
gaan rijden.

In de systematiek van de nieuwe wet geluidhinder ligt
vast dat de geluidhinder langs het spoor niet boven de
vastgelegde geluidproductie plafonds (GPP) mag komen.
Dit laat onverlet dat groei van het verkeer binnen de
vastgelegde geluidruimte mogelijk is. Dat betekent
bijvoorbeeld dat het goederenverkeer op de Twentelijn
binnen de vastgelegde GPP's nog fors kan groeien ten
opzichte van het huidige verkeer. De geluidschermen
langs de Twentelijn zijn namelijk gedimensioneerd op
circa 44 goederentreinen per etmaal, terwijl er thans
circa 15 goederentreinen per etmaal rijden.

343-10

In de voorliggende MER 1ste fase PHS GON is als
alternatief voor goederen- vervoer over bestaand
spoor alleen goederenvervoer over een ander spoor
onderzocht. Andere alternatieven (weg, maar
vooral over het water) zijn niet objectief
onderzocht. Inspreker stelt dat de de variant
'goederenvervoer, gebruik makend van andere
modaliteiten (Weg/water)' moet worden
meegenomen. In Europees perspectief is het
gebruik van het spoor voor goederenvervoer tussen
oorsprong en bestemming via spoor niet altijd een
logische keuze. Optimaliseren op duurzaamheid,
efficiency en transporttijden levert hele andere
vervoersmodaliteiten op (Vervoer over water naar
andere Europese haven bijvoorbeeld)
Inspreker stelt dat de variant goederenvervoer over
spoor: 'wel herrouteren, maar dan alleen over
daarvoor geschikt bestaand spoor door bebouwde
kommen of door daarvoor aangelegd nieuw spoor
buiten de bebouwde kommen' moet worden
meegenomen. Het voorgaande conform de NOV
studie van 1998 waarin goederenverkeer over
bestaand spoor door bebouwde kommen “niet aan
de functionele eisen van een volwaardige
transportas als een verlengstuk van de
Betuweroute kunnen voldoen zonder zeer
ingrijpende maatregelen als het aanpassen van de
spoorafstand, de opheffing van veel overwegen, de
lastige inpassing van (verdiepte) spoorkruisingen,
de toegestane hellingpercentages, de
ontoereikende voeding van elektrisch vermogen”

Zie beantwoording Kernpunt: K118

Inspreker stelt het besluit om met PHS als zodanig
(anno 2013) door te gaan ter discussie. Sinds
2010 is er fundamenteel nieuwe informatie
beschikbaar die noopt tot heroverweging van het
besluit rond PHS. Inspreker stelt dat de
groeiadepten hun ongelijk hebben erkend en de

Er zijn sinds 2010 inderdaad nieuwe cijfers beschikbaar
gekomen over de verwachte groei van het
goederenvervoer. Met deze nieuwe cijfers is in het MER
1e fase gerekend. De nieuwe prognoses zijn gemiddeld
20% lager. Door de staatssecretaris is besloten dat de
noodzaak voor twee extra goederenpaden kan vervallen,

343-11

343-12

Het oordeel over het MER-studie in 1998 was niet dat
het bestaande spoor ongeschikt was voor
goederentreinen, maar wel dat er heel veel maatregelen
aan het bestaande spoor nodig zouden zijn. De huidige
prognoses geven veel lagere treinaantallen dan in de
studie van 1998, deze rechtvaardigen geen aanleg van
een nieuwe spoorlijn. De maatregelen aan en rond het
bestaande spoor, die nodig zijn bij deze lagere
e
treinaantallen, zijn in het MER 1 fase onderzocht en
e

zullen in het MER 2 fase worden uitgewerkt.
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groeicijfers inmiddels naar beneden bijgesteld
(bijvoorbeeld door het aantal goederensporen met
50% te reduceren). De groeicijfers voor het
personenvervoer, waarop PHS gebaseerd is, zijn
echter nog niet bijgesteld. Inspreker stelt dat nu
miljoenen investeren in mogelijk spoorboekloze
lege treinen niet goed is.

en dat de uitbreiding van de capaciteit kan worden
beperkt tot één extra goederenpad per uur per richting.
Vooralsnog zijn er geen herziene prognoses voor het
reizigersvervoer bekend en is er geen aanleiding om
onderdelen van het Programma Hoogfrequent Spoor te
herzien.

343-13

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

344-01

Het is niet duidelijk waarop de prognoses zijn
gebaseerd. Ervaring uit het verleden leert dat
prognoses (o.a. Betuweroute) te hoog zijn
ingeschat. Inspreker vraagt om een uitbreiding van
het MER met een onderbouwing en gebruik van een
reële inschatting van de goederenstroom op het
spoor.

De prognoses zijn berekend in drie verschillende
economische scenario's die gebruikelijk worden
gehanteerd bij dit soort studies. Ze zijn berekend met
een erkend model (TRANS-TOOLS) wat mede door TNO
in een Europees consortium in opdracht van de
Europese Commissie is ontwikkeld.

344-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

344-03

Inspreker stelt dat de toekomstbestendigheid van
de aangegeven intensivering van de
goederenstroom per spoor geanalyseerd moeten
worden in relatie tot beschikbare alternatieve
transportcapaciteit over water (binnenvaart).

Naar aanleiding van moties van de Tweede Kamer,
hebben het ministerie en ProRail studies gedaan naar
een nog betere benutting van de Betuweroute, de
mogelijkheden van de binnenvaart en de verwachtingen
voor het goederenvervoer op de lange termijn. Deze
studies zijn in juli 2012 aan de Tweede Kamer gezonden.
Op basis van de resultaten heeft de staatssecretaris in
februari 2013 besloten dat het spoor op de route Elst –
Zutphen – Hengelo - Oldenzaal/grens geschikt wordt
gemaakt voor 1 (extra) goederentrein, per uur, per
richting.

344-04

Inspreker stelt dat door de intensivering van het
goederentransport per spoor de directe omgeving
van hun woningen geconfronteerd met een sterk
verhoogd risico op ongevallen en incidenten.
Behalve dat in het MER de veiligheidsrisico’s reëel
moeten worden ingeschat moeten de (hogere)
kosten van maatregelen en beheer inzichtelijk te
worden geprognosticeerd.

Of en in welke mate de omgevingsrisico's toenemen
e
wordt nader uitgewerkt in de Aanvulling op het MER 1
fase, die eind 2013 wordt gepubliceerd. Eventuele extra
veiligheidsmaatregelen worden geïnventariseerd in het
Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute OostNederland, waaraan ProRail samen met de
Veiligheidsregio's werkt. De benodigde maatregelen
zullen worden opgenomen in het Ontwerp Tracébesluit
(OTB), dat volgens de huidige planning in 2015 gereed
zal zijn.

344-05

In het MER moeten de veiligheidsrisico’s reëel
worden ingeschat en de (hogere) kosten van
maatregelen en beheer inzichtelijk worden

Dat is in het MER geschied.
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geprognosticeerd.

344-06

Inspreker stelt dat burgers risico's lopen door
verslechterde bereikbaarheid van belangrijke
voorzieningen. Voor Eefde geldt dat met name voor
de bereikbaarheid van het ziekenhuis en andere
voorzieningen in Deventer.

Zoals in het MER is te zien zal er geen sprake zijn van een
verslechterde bereikbaarheid. Burgers zullen zodoende
geen risico's lopen om belangrijke voorzieningen te
bereiken.

344-07

Inspreker stelt dat Nederland als
transportland recht heeft op duurzame oplossingen
voor het vrachtvervoer, die nauwelijks of geen
invloed hebben op de omgeving. Inspreker stelt
dat iedere Euro die uitgegeven wordt aan een
lapoplossing een hele dure Euro is. Inspreker is dan
ook voorstander om het goederenvervoer te laten
rijden over de huidig gebruikte route om op termijn
een duurzame oplossing te creëren.

Goederen per spoor vervoeren is inderdaad een
duurzame oplossing voor het vrachtvervoer. Het beleid
van de rijksoverheid is om het spoorgoederenvervoer zo
veel mogelijk te concentreren via de Betuweroute. Het
verlengde van de Betuweroute in Duitsland wordt
verbreed tot 3 sporen. Via deze route, via de
grensovergang Emmerich, wordt verreweg het grootste
volume vervoerd. Deze route is vooral bedoeld voor
vervoersstromen naar het Ruhrgebied, Zuid-Duitsland,
Zwitserland en Italië. De route Betuweroute-ElstOldenzaal-grens is vooral bedoeld voor vervoerstromen
naar Noord- en Oost-Duitsland, Scandinavië, Polen,
Tsjechië. Daarmee wordt een duurzame en
toekomstvaste vervoersas gecreëerd, terwijl de invloed
op de omgeving wordt beperkt door tal van
maatregelen, zoals in het MER is te zien.

344-08

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

345-01

Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl
('Bathmen zegt 33x nee')

Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')

345-02

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

345-03

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

345-04

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

345-05

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

346-01

Inspreker stelt dat de uitgangspunten van het nu
voorliggende MER onvoldoende onderbouwd zijn.
De Commissie m.e.r. heeft gewezen op de
noodzaak om de Elverding aanpak te volgen. Deze
aanpak betreft ondermeer een breed onderzoek
naar het nut en de noodzaak en de mogelijke
alternatieven van een project alvorens een
definitief MER te starten. Helaas is ervoor gekozen
deze aanpak voor de goederentreinen niet te
volgen.

Het brede onderzoek naar nut en noodzaak en mogelijke
alternatieve spoorse oplossingen heeft plaatsgevonden
in de verkenningsfase PHS. De uitkomsten van deze
studiefase zijn besproken met de regionale overheden
van alle landsdelen. Dit heeft geleid tot de
Voorkeursbeslissing PHS door het Kabinet in 2010. Naar
aanleiding van moties in de Tweede Kamer is in 2011-12
aanvullend onderzoek uitgevoerd naar onder andere de
mogelijkheden van alternatieve vervoerwijzen. De
reactie op de zienswijze van de commissie voor de m.e.r.
is beschreven in de definitieve Notitie Reikwijdte en
e
Detailniveau juli 2012. In het MER 1 fase zijn de
resultaten van de onderzoeken naar alternatieve
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vervoerwijzen beschreven ('de goederenstudies'), en is
rekening gehouden met de bijgestelde prognoses. Zie
ook antwoord bij 1384-1.

346-02

Inspreker stelt dat verwachtingen over toename
van het goederenvervoer per trein door OostNederland in het MER niet goed onderbouwd
worden. Verwezen wordt naar een TNO rapport van
29 mei 2012 (TNO 2012 R 10068), naar aanleiding
van een Kamermotie over een binnenvaartstudie,
dat weer is gebaseerd op iets verminderde
prognoses van een TNO-rapport uit 2008.
Genoemde prognoses zijn slechts gebaseerd op
ambities uit het verleden. Het ontbreekt aan een
degelijk en objectief marktonderzoek, dat rekening
houdt met de ontwikkelingen in Duitsland.

De bewering dat de prognoses 'slechts zijn gebaseerd op
ambities uit het verleden' wordt niet onderbouwd.
Feitelijk voldoet het prognoserapport aan de eis van de
inspreker: het is een degelijk en objectief onderzoek, dat
vanzelfsprekend ook rekening houdt met de
ontwikkelingen in Duitsland en in de rest van Europa.

346-03

Inspreker stelt dat de nieuwe containerhaven in
Wilhelmshafen, concurreert met de
e
containeroverslag van Rotterdam (2 Maasvlakte)
en daarom de goederenspooruitbreiding niet
rechtvaardigt.

Zie beantwoording Kernpunt: K124

346-04

Inspreker stelt dat de opmerking in het MER: „Door
het geschikt maken van de route tussen Elst en
Oldenzaal-grens, gaan goederenvervoerders naar
verwachting meer gebruik maken van de
Betuweroute en de verbeterde route tussen Elst en
Oldenzaal-grens“ uit de lucht is gegrepen en niet
gebaseerd is op enig feitenonderzoek. Hetzelfde
geldt voor de ca. 500% toename van het aantal
goederentreinen via Oldenzaal-grens, zoals in het
MER tabel 2.1 is aangegeven.

In het MER is aangegeven dat de rijtijd over de
Betuweroute en de route via Elst - Oldenzaal/grens veel
korter is dan de huidige route (die dwars door de
Randstad voert). Dat is precies de reden, waarom
terecht verwacht mag worden dat de
goederenvervoerders die nieuwe route zullen gaan
gebruiken.

346-05

Inspreker stelt dat de Twentekanaallijn een
aanzienlijk hogere investering vraagt (ca. € 250
mln.) dan de andere alternatieven. Het
energieverbruik op deze lijn is minder door de
kortere afstand. Voor een juiste afweging is het
nodig om ook de (eenmalige) energie die nodig is
voor deze investering mee te nemen. De Gross
Energy Requirement (GER) van de materialen voor
deze investering kunnen het verschil van
energieverbruik van enige decennia overtreffen,
waardoor een verkeerd beeld ontstaat als er
besluitvorming op basis van milieueffecten plaats
vindt.

Zoals aangegeven in de (deel-)rapportage richt het
thema energieverbruik zich op de exploitatiefase.
Daarnaast is het energieverbruik van de aanlegfase erg
moeilijk te kwantificeren, de variant Twentekanaallijn zal
hierbij door de uitgebreidere werkzaamheden inderdaad
hogere energiekosten met zich meebrengen. Op de
langere termijn (en voor de vervoerder) is het
energieverbruik als gevolg van de exploitatie
belangrijker.

346-06

Inspreker stelt dat de samenhang tussen aantasting
van de woon- en leefomgeving en economie voor
de besluitvorming van wezenlijk belang is, maar
ontbreekt in het MER. De woon- en leefomgeving
zal worden aangetast door onder andere plaatsing

Zie beantwoording Kernpunt: K158

Pagina 379 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

347-01

Samenvatting reactie
van geluidsmaatregelen (schermen) en trillingen.
Voor plaatsen als Delden waar toerisme
een belangrijke factor is heeft dit grote
economische gevolgen. Delden dankt haar
aantrekkelijkheid voor een belangrijk deel aan haar
historie met het landgoed Twickel en zal de nadelen
ondervinden als die kwetsbare omgeving wordt
aangetast.
Gemeente vindt dat oplossing moet worden
gezocht in meer vervoer over water.

Beantwoording

Zie beantwoording Kernpunt: K118

347-02

Gemeente stelt dat voor bewoners de huidige
situatie de referentie is. Het onderzoek en
eventuele maatregelen zouden erop gericht
moeten zijn de hinder ten opzichte van de huidige
situatie niet te laten toenemen. De huidige situatie
wordt voor verschillende aspecten wel in beeld
gebracht, maar vormt niet het referentiekader. De
referentiesituatie is nu een situatie in 2030 waarin
wordt verondersteld dat het goederenvervoer bijna
is vervijfvoudigd. Bewoners langs het spoor zullen
dit niet begrijpen.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

347-03

Gemeente constateert dat het niet goed mogelijk
blijkt om de keuze tussen varianten los te zien van
het totale project. Zolang de gevolgen voor de hele
stad Hengelo (dus inclusief het traject HengeloOldenzaal) niet duidelijk zijn, kan en wil de
gemeente geen voorkeur uitspreken voor een
variant.

Zie beantwoording Kernpunt: K170

347-04

Gemeente vindt het van groot belang dat er zo snel
mogelijk duidelijkheid wordt geboden. Daarom
e
dringt de gemeente er op aan het MER 2 fase zo
spoedig mogelijk voort te zetten en daarin de
effecten voor de gehele route in beeld te brengen
en daarbij tevens de aanbevelingen en kritiek- en
e
leerpunten uit de reacties op het MER 1 fase te
betrekken.

Mede ter beperking van onzekerheid voor de omgeving
streeft de staatssecretaris ernaar om zo snel mogelijk
over te gaan tot besluitvorming over de
Voorkeursvariant, en een besluit te nemen over de
vervolgplanning.

347-05

Gemeente stelt dat geen van de varianten een
oplossing zal bieden voor de lange termijn. De
verwachte groei van het goederenvervoer wordt
vooral veroorzaakt door de Tweede Maasvlakte. De
Betuweroute vormt een robuuste verbinding met
Zuidoost-Europa. Voor zover de Betuweroute
onvoldoende mogelijkheden biedt voor de
verbinding met Noordoost-Europa, kan volgens de
gemeente een toekomstvaste oplossing niet
worden gevonden in vervoer over bestaand spoor
midden door stedelijke centra, maar in meer
vervoer over het water.

De route via Emmerich - Oberhausen is niet bedoeld
voor het vervoer naar Noordoost-Europa. Het ministerie
heeft extra studies laten uitvoeren (de zogeheten
'goederenstudies') naar alternatieven voor de
Goederenroute Oost-Nederland. Een van die studies
onderzoekt de mogelijkheid van de binnenvaart als
alternatieve modaliteit voor goederenvervoer. Uit die
studie werd duidelijk dat maximaal 9% van het huidige
goederenvervoer per spoor overgenomen kan worden
door de binnenvaart. Echter, kost dit de verlader meer
geld en tijd en dus zal zo'n verschuiving uitsluitend tot
stand komen als er onvoldoende spoorcapaciteit
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beschikbaar is. Uit zichzelf kiezen verladers immers voor
de goedkoopste modaliteit voor hun specifieke vervoer.

347-06

Gemeente kan zich voorstellen dat de variant
e
Twentekanaallijn niet in het MER 2 fase wordt
meegenomen vanwege de zeer ingrijpende en
kostbare maatregelen die daarbij nodig zijn.

Dat hangt af van de beslissing die de staatssecretaris
eind 2013 neemt.

347-07

Gemeente stelt dat het de vraag is of de groei van
het goederenvervoer aan de Duitse kant kan
worden opgevangen. Prognoses (er wordt
verwezen naar Quick Scan Euregio uit 2011) laten
zien dat de capaciteit vlak over de grens afdoende
is, maar verderop nu al ontoereikend is. Cumulatief
leidt dit tot congestie in het EUREGIO-gebied.

Door zowel de spoorbeheerder DB Netz, als door het
Bundesministerie voor verkeer, is meermalen bevestigd
dat de capaciteit van de spoorlijnen in Duitsland (Bad
Bentheim - Osnabrück en verder) ruim voldoende is voor
het faciliteren van de verwachte aantallen
goederentreinen.

347-08

Gemeente constateert dat er volgens de notitie
R&D in de referentiesituatie 2030 op de traditionele
route via Gouda, Weesp, Amersfoort en Apeldoorn
naar de Twentelijn ruimte was voor slechts 18
goederentreinen, een aantal dat vergelijkbaar is
met de huidige situatie. In het MER is in de
referentiesituatie 2030 echter ruimte voor 51
goederentreinen op de traditionele route, slechts 6
minder dan het totaal aantal goederentreinen dat
in een hoog economische scenario wordt
geprognosticeerd. Volgens de gemeente lijkt het er
daarom op dat het mogelijk maken van verwachte
groei van personenvervoer én goederenvervoer in
de referentiesituatie in belangrijke kan worden
gerealiseerd. Met de gewijzigde referentiesituatie is
de onderbouwing van de nut en noodzaak van de
voorgenomen activiteit dan ook in belangrijke mate
komen te vervallen.

Het verschil tussen de referentiesituaties in de oude en
de nieuwe prognoses is inderdaad fors. Zoals in het MER
1e fase staat aangeduid op pagina 35 wordt dit verschil
veroorzaakt doordat de oude prognoses hoger waren,
ook voor de vervoerstromen naar andere
bestemmingen, en er daardoor minder ruimte
beschikbaar was voor goederentreinen op de
traditionele route Rotterdam - Weesp - Apeldoorn Deventer. In de nieuwe prognose is er door de lagere
verkeershoeveelheden tot 2030 meer ruimte voor
goederenverkeer over de route via Weesp naar
Deventer. Deze conclusie geldt evenwel onder de
aanname dat de frequenties van reizigerstreinen rond
Weesp tot die tijd niet worden verhoogd tot 6x per uur.
De ambitie van het programma PHS is om die
reizigerstreinfrequenties te verhogen. Daarmee blijft de
noodzaak van de voorgenomen plannen voor
Goederenroute Oost-Nederland bestaan.

347-09

Gemeente stelt dat uit de herijkte prognoses
(rapport ProRail 22 maart 2013) blijkt dat het
goederenvervoer via de Twentelijn alleen toeneemt
in een hoog economisch scenario, als de capaciteit
op het Duitse deel van de Betuweroute volledig is
benut. Bij een laag en gemiddeld scenario blijft er
ruimte op de Betuweroute en wordt ook
verondersteld dat de route via de (volledige)
Betuweroute aantrekkelijker is dan de traditionele
route. In dit kader vindt de gemeente dat een
gevoeligheidsanalyse ontbreekt.

De route via Zevenaar-grens - Emmerich - Oberhausen
naar Noord-Duitsland en verder is niet aantrekkelijker
dan de route via Oldenzaal-grens. De route via
Oldenzaal-grens is korter, en doorsnijdt minder druk
bevolkte gebieden dan de route via het Ruhrgebied. Met
het Duitse Bundesministerie voor Verkeer is afgesproken
het verkeer te verdelen over de drie grensovergangen
Oldenzaal, Zevenaar en Venlo. De capaciteit van de (tot
3 sporen verbrede) route via Zevenaar-grens - Emmerich
- Oberhausen is nodig voor het faciliteren van de
verwachte groei op de routes naar het Ruhrgebied, ZuidDuitsland, Zwitserland, Italië. In het hoge economische
scenario raakt deze route in Duitsland al volledig benut
in 2030, en zal een deel van het vervoer via Venlo
moeten worden geleid. In de lagere economische
scenario’s is de capaciteit van de route via Oberhausen
langere tijd voldoende. Kortom: de noodzaak om ook
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goederentreinen via de grensovergang bij Oldenzaal
mogelijk te maken blijft vaststaan gezien de
herkomst/bestemming van het goederenvervoer in
Europa.

347-10

Gemeente constateert dat de 51 goederentreinen
uit de referentiesituatie bewerkstelligen dat de
geluidsruimte tot aan het geluidsproductieplafond
vrijwel volledig wordt opgevuld. Het structureel
opvullen tot dit niveau is strijdig met het
uitgangspunt van de SWUNG-wetgeving (gemeente
refereert aan Memorie van Toelichting). Ook valt
het geluidsniveau hiermee in het aandachtsgebied
van 0,5 dB onder het plafond, waardoor
maatregelen op de Twentelijn ook in de
referentiesituatie moeten worden overwogen.

De constateringen van de gemeente berusten deels op
een onjuiste interpretatie van de SWUNG-wetgeving.
Overigens zijn ook voor de referentiesituatie in 2030
maatregelen beschouwd. De maatregelen om
overschrijding van GPP's te voorkomen zijn weergegeven
in Figuur 5.3 terwijl in figuur 5.4 de doelmatige
maatregelen voor zowel de Twentekanaallijn als de
Twentelijn zijn gegeven.

347-11

Gemeente stelt dat het onwaarschijnlijk lijkt dat de
milieucapaciteit (vooral geluidcapaciteit) van de
traditionele route tot aan Deventer voldoende is
om de 51 goederentreinen uit de referentiesituatie
te laten passeren. Ook op de traditionele route
zullen in de referentiesituatie aanzienlijke
geluidsmaatregelen moeten worden getroffen.
Gemeente dringt er daarom op aan dat kosten die
hiermee samenhangen in de overweging moeten
worden betrokken.

Gemeente heeft gelijk met de constatering dat ook in de
referentiesituatie rond 2030 extra geluidwerende
maatregelen nodig zijn. Die maatregelen zijn in het MER
e
dan ook aangegeven: zie in het MER 1 fase, par. 3.2 en
figuur 3-3. Zoals in deze figuur is te zien gaat het om
lichte geluidmaatregelen van beperkte lengte, dus geen
'aanzienlijke geluidmaatregelen' zoals de gemeente
suggereert.

347-12

Gemeente vindt dat de kosten (van de
geluidmaatregelen die ook in de referentiesituatie
moeten worden getroffen) die worden bespaard op
de traditionele route als wordt besloten om via ElstOldenzaal te gaan rijden, moeten worden besteed
aan extra maatregelen (op de route Elst-Oldenzaal).

Bij toenames van het aantal treinen worden, aan de
hand van de Wet milieubeheer, de gevolgen voor de
geluidhinder in de omgeving onderzocht. Daarbij wordt
gekeken of het geluid onder de geluidplafonds (GPP's)
blijft. Zo nodig worden maatregelen ontworpen om de
geluidshinder te verminderen, zoals bijvoorbeeld
geluidschermen. Het daadwerkelijk plaatsen van
geluidschermen hangt af van de (financiële)
doelmatigheid. Kosten voor maatregelen die in een
(referentie)situatie 'bespaard worden', worden niet
extra geïnvesteerd boven op de wettelijk benodigde en
doelmatige geluidsmaatregelen.

347-13

Gemeente stelt dat piekgeluiden en
slaapverstoring niet zijn onderzocht in het MER,
terwijl dit onderwerp juist een belangrijk zorgpunt
is. In de Notitie R&D is opgemerkt dat verandering
in rustperiodes wordt meegenomen, evenals het
aantal ernstig gehinderden en ernstig
slaapgestoorden. De gemeente constateert echter
dat in het MER piekbelastingen in relatie tot
slaapverstoringen en veranderingen in rustperiodes
niet aan de orde komen. Nachtelijke
geluidsbelasting wordt wel genoemd, maar het

Zie beantwoording Kernpunt: K052
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aantal ernstig slaapgestoorden is niet bepaald
omdat de Lden-contouren maatgevend zijn voor de
GES-scores.

347-14

Gemeente stelt dat in de referentievariant en in de
drie varianten via de Twentelijn de geluidssituatie
langs de Twentekanaallijn te rooskleurig wordt
ingeschat. Bij deze varianten wordt uitgegaan van
twee goederentreinen per werkdag over de
Twentekanaallijn, waarbij het aantal bakken wordt
verdeeld volgens de verhouding 55% overdag, 20%
avond en 25% 's nachts (net als bij de andere
trajecten). In de praktijk laat de dienstregeling op
de Twentekanaallijn echter overdag geen
goederentreinen toe en zullen deze worden
geconcentreerd in de late avond en nacht, met een
hogere geluidsbelasting tot gevolg.

De geluidberekeningen zijn uitgevoerd op basis van het
aantal eenheden per uur per etmaaldeel. Het aantal
eenheden is gebaseerd op een reële prognose voor het
aantal treinen dat in de toekomst zal rijden in de
respectievelijke dag-, avond-, en nachtperiode.
Uitgangspunt is dat de aantallen goederentreinen in de
(toekomstige) dienstregeling van het reizigersverkeer
e
worden ingepast. In het MER 2 fase onderzoek zal dit
verder als aandachtspunt worden meegenomen.

347-15

Gemeente stelt dat het trillingenonderzoek onjuist
en in strijd de met mer-wetgeving is uitgevoerd. Het
MER toetst slechts aan de BTS en vergelijkt
gebrekkig het aantal gehinderden per variant. Met
de methode die de BTS voorschrijft kan de huidige
situatie niet in kaart worden gebracht. De BTS
beoordeelt namelijk toenames van de trillingsterkte
op toelaatbaarheid. Wel geeft de BTS een maximaal
toelaatbare waarde van de trillingsintensiteit.
Beoordeling van de huidige situatie heeft dus alleen
op de trillingsintensiteit plaatsgevonden. De
benadering van de BTS is fundamenteel onjuist,
gelet op de doelstelling van het MER. Bij een MER
gaat het om (milieu) gevolgen van varianten als
onderbouwing van een keuze (zie artikel 7,23 lid 1
sub e Wet milieubeheer) en niet (alleen) om
toelaatbaarheid van hinder. In de BTS is de
trillingstreefwaarde opgenomen voor bestaande
situaties (dezelfde streefwaarden die in de SBRrichtlijn deel B werden gehanteerd). Het MER had
inzicht moeten geven in het aantal inwoners binnen
de berekende contourafstand van de
voorkeursgrenswaarde in de huidige situatie en bij
de varianten.

MER-wetgeving bevat geen specifieke eisen ten aanzien
van trillingsonderzoeken. Het trillingsonderzoek is
uitgevoerd conform de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD), waarbij beoordeeld is op basis van
de BTS. Deze richtlijn kijkt naar een toename van de
trillingshinder, niet naar bestaande gevallen. Voor de
gemeente Hengelo zijn de milieugevolgen ten opzichte
van de huidige situatie beperkt. De keuze voor de BTS als
beoordelingskader is een bewuste keuze, zowel omdat
mensen doorgaans na een tijd wennen aan trillingen van
treinverkeer, maar ook omdat mensen vaak zelf langs
het spoor zijn gaan wonen. Een indicatie van de hinder is
opgenomen in de aanvulling op het MER, die eind 2013
verschijnt. Bij richtlijnen voor trillingshinder bestaat
echter geen voorkeursgrenswaarde.

347-16

Gemeente constateert dat het nog niet zeker is dat
de BTS bestuursrechtelijk zal standhouden en dat
het daarom de vraag is of het verstandig is het
trillingsonderzoek volledig op te hangen aan de BTS.

Zie beantwoording Kernpunt: K183

347-17

Gemeente constateert dat in het MER voor de
Twentelijn (waar al goederentreinen rijden) de
trillingsintensiteit (de Vper) als dosismaat wordt
gehanteerd en voor de IJssellijn en

Zie beantwoording Kernpunt: K182
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Twentekanaallijn (waar nu niet of nauwelijks
goederentreinen rijden) de trillingssterkte (Vmax)
als dosismaat wordt gehanteerd. Deze dosismaten
zijn niet te vergelijken en bovendien geeft het een
onrealistisch beeld van de hinder op de Twentelijn
in de huidige situatie en de referentiesituatie.

347-18

Gemeente constateert dat eerder uitgevoerde
trillingsonderzoeken niet zijn meegenomen en het
MER op dit punt dan ook tekort schiet. Uit een
herhalings-trillingsonderzoek van ProRail en een
meting in opdracht van de provincie Overijssel
(onderzoeken van Caubergh Huygen uit 2011) bleek
dat streefwaardes bij woningen worden
overschreden. Deze onderzoeken geven een
realistischer beeld van de hinder in de huidige
situatie dan het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K185

347-19

Gemeente constateert dat in het MER niet wordt
verwezen naar de prognoses, die in het onderzoek
van de provincie Overijssel worden gegeven, ten
aanzien van afstanden tot het spoor waarbinnen de
streefwaarde (van trillingen) in woningen met
betonnen en houten vloeren naar verwachting
wordt overschreden. Als dit rapport in het MER was
betrokken had kunnen worden nagegaan of de
uitgangspunten van het gehanteerde model leiden
tot vergelijkbare uitkomsten. Dit had volgens de
gemeente kunnen leiden tot een grotere
betrouwbaarheid van het model, nu is er slechts de
bewering van Movares dat het een betrouwbaar
model betreft. De gemeente stelt dat dit een
magere invulling is van de verplichting om te
motiveren hoe gevolgen zijn bepaald.

Zie beantwoording Kernpunt: K185

347-20

Gemeente stelt vast dat het niet betrekken van
eerdere trillingsonderzoeken in strijd is met de
reactie op de zienswijze van de gemeente Hengelo
op de Notitie R&D.

Zie beantwoording Kernpunt: K185

347-21

Gemeente stelt dat bij trillingen het uitgangspunt
had moeten zijn: De BTS zegt alleen wat over
toename van trillingshinder, heel weinig over
trillingskwaliteit. Voor de beleefbaarheid is het
trillingsbelast oppervlak een betere maat. Een
vergelijkbare werkwijze is ook gehanteerd bij
geluid.

Trillingshinder is, conform de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD), onderzocht op basis van de BTS.
Deze richtlijn geeft geen handvatten voor het
beoordelen van trillingskwaliteit. Een indicatie van de
trillingshinder is opgenomen in de aanvulling op het
MER, die eind 2013 verschijnt. Een trillingsbelast
oppervlak is een maat die niet wordt gehanteerd bij
trillingen. De trillingshinder wordt in de gebouwen
beleefd en zodoende beoordeeld.

347-22

Gemeente constateert dat de maatregelen, die in
het MER worden genoemd ten aanzien van het
leefklimaat, slechts wettelijk noodzakelijke

De wetgever eist dat de mogelijke aantasting van het
leefklimaat zodanig wordt gemitigeerd (beperkt), dat
geen overschrijding van wettelijke normen resteert.
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maatregelen betreffen en geen maatregelen die
aantasting van het leefklimaat mitigeren.

347-23

Gemeente constateert dat de verschillende
aspecten die van invloed zijn op het leefklimaat wel
worden genoemd in het MER, maar dat niet
duidelijk wordt hoe deze effecten op elkaar
inwerken en elkaar versterken.

Zie beantwoording Kernpunt: K550

347-24

Gemeente constateert dat in het MER niet in beeld
is gebracht welke ruimte er nog is voor ambities
voor het personenvervoer in en door Twente. De
e
gemeente verwacht dat hierover in het MER 2 fase
duidelijkheid zal worden geboden.

Het doel van het MER was en is niet om eventuele
ambities voor het personenvervoer in beeld te brengen.
e
Dat zal dus ook in de 2 fase van dit MER niet
geschieden. Wie ambities ter zake heeft wordt geacht
deze zelf te onderzoeken op hun mogelijke effecten.

347-25

Gemeente dringt er op aan om meteen door te
e
gaan met het MER 2 fase en daarin de reacties en

Van dit advies is kennis genomen.

e

adviezen naar aanleiding van het MER 1 fase te
e

betrekken. Pas na het MER 2 fase (en de reacties
daarop) dienen definitieve besluiten te worden
genomen.

347-26

Gemeente gaat ervan uit dat de staatssecretaris
voor het bestuurlijk overleg van 12 september 2013
nog geen beslissingen zal nemen en dat regionale
overheden in overleg kunnen treden over de
(on)mogelijkheden van PHS-GON en de
consequenties daarvan voor inwoners van OostNederland.

Het bestuurlijk overleg van 12 september 2013 is verzet
naar de bestuurlijke conferentie PHS op 18 december
2013. Bij dat bestuurlijk overleg zal er gelegenheid zijn
om standpunten kenbaar te maken. De planning is dat
de staatssecretaris kort na het bestuurlijk overleg
beslissingen zal nemen.

348-01

Gemeente stelt dat het voldoen aan de nieuwe
geluidswet niet uitsluit dat de geluidsoverlast in
belangrijke mate toeneemt.

Zie beantwoording Kernpunt: K119

348-02

Gemeente stelt dat ten aanzien van
geluidsschermen er niet alleen moet worden gelet
op het geluidswerende effect, maar ook op de
negatieve gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K120

348-03

Gemeente stelt dat in de referentievariant voor de
Twentekanaallijn geluidproductieplafonds
structureel worden opgevuld met inbegrip van de
werkruimte die daar niet voor is bedoeld. Dit is
strijdig met SWUNG-wetgeving, inspreker vraagt
om verheldering en handelen conform SWUNGwetgeving.

De GPP's zijn gebaseerd op de gemiddelde
geluidbelastingen van de jaren 2006, 2007 en 2008,
verhoogd met 1,5 dB of op de geluidwaarden uit een
eerder vastgesteld TB. De door inspreker genoemde
werkruimte van 1,5 dB is, volgens de Memorie van
Toelichting bij de wijziging van de Wet milieubeheer,
bedoeld om fluctuaties in de verkeersomvang op te
vangen en omdat de beheerder bij groei van het verkeer
het treffen van geluidbeperkende maatregelen moet
kunnen voorbereiden. Jaarlijks wordt door Prorail
gerapporteerd over de naleving van de GPP-waarden.
Wanneer de GPP-waarden dreigen te worden
overschreden worden maatregelen genomen om de
niveaus weer te verlagen tot onder de GPP-waarden.
Het opvullen van de geluidproductieplafonds, waar de
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werkruimte, deel van uitmaakt, is dus in
overeenstemming met de SWUNG-wetgeving waarbijl bij
(dreigende) overschrijding van de GPP-waarden
doelmatige maatregelen moeten zijn onderzocht.

348-04

Gemeente stelt dat wanneer goederenvervoer via
de Twentekanaallijn plaats moet vinden dit vooral 's
avonds en 's nachts gaat gebeuren vanwege het feit
dat de personendienstregeling geen
goederentreinen overdag toelaat. Gemeente stelt
dat hiermee geen rekening gehouden wordt in het
MER en dat daarom een te positief beeld wordt
geschetst van de geluidsituatie langs de
Twentekanaallijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K052

348-05

Gemeente vraagt om voldoende verankering van
trillingshinder in de wetgeving om aantasting van
de leefbaarheid en toename van overlast te
verminderen. Een goede juridische borging is
noodzakelijk voor de leefbaarheid t.a.v.
trillingshinder voor burgers

Zie beantwoording Kernpunt: K184

348-06

Voor wat betreft de Twentekanaallijn gaat het om
999 gebouwen waar de streefwaarde wordt
overschreden. Gemeente vraagt om bij berekening
van kosten voor varianten ook de kosten voor
maatregelen t.a.v. trillingen mee te nemen.
Gemeente is van mening dat m.b.t.
oversteekbaarheid op overwegen in de Gemeente
Hof van Twente ten onrechte een positief beeld
wordt geschetst bij de variant Twentekanaallijn,
aangezien deze oversteekbaarheid zal afnemen in
de gemeente Hof van Twente.

Een eerste indicatie van de kosten van mogelijke
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt.

348-08

Gemeente vraagt adequate maatregelen te nemen
ter bescherming van het
grondwaterbeschermingsgebied in Hof van Twente

De hoeveelheden gevaarlijke stoffen die binnen de
risicoplafonds van Basisnet jaarlijks over de Twentelijn
(o.a. langs Rijssen-Holten) vervoerd mogen worden zijn
aanmerkelijk kleiner dan de hoeveelheden die jaarlijks in
de periode van 2003 tot 2012 zijn vervoerd (deze
gegevens worden opgenomen in de Aanvulling op het
e
MER 1 fase, die eind 2013 gepubliceerd wordt). Er is
dus dankzij Basisnet geen sprake van een toename van
de kans op vervuiling van de bodem, maar van een forse
afname van die kans. Maatregelen om het
grondwaterbeschermingsgebied te beschermen zijn
derhalve niet nodig.

348-09

Gemeente stelt dat de gevolgen voor natuur en
landschap en de wijze van tegengaan van de
aantasting duidelijker beschreven moeten worden
in het MER

Het MER gaat in op deelaspecten waarmee de
verschillende varianten kunnen worden vergeleken. In
latere planfasen worden op een meer lokaal niveau de
effecten en de inpassing van de gekozen variant
uitgewerkt.

348-10

Gemeente vraagt zich af of de naar beneden

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft

348-07

Zie beantwoording Kernpunt: K094
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bijgestelde prognoses in het MER niet te laag
blijken als in de toekomst de economie weer
aantrekt en het aantal goederentreinen hoger
wordt dan nu verwacht. Gemeente dringt aan op
realistische prognoses voor het aantal
goederentreinen in relatie tot
conjunctuurbewegingen van de economie

IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Voor het MER
heeft IenM gekozen voor het hanteren van het
economische hoge scenario, deze zijn dus niet te laag
wanneer de economie weer aantrekt.

348-11

Gemeente stelt dat bij capaciteitsproblemen op het
spoor of conflicten in de dienstregeling
personentreinen voorrang moeten krijgen boven
goederentreinen.

Bij uitvoering van de varianten zoals onderzocht in het
MER is er voldoende capaciteit voor zowel
reizigersvervoer als goederenvervoer over de sporen.
Incidentele problemen in de dienstregeling daargelaten,
zal er daardoor geen sprake zijn van voorrang van het
ene vervoerstype op het andere. Ingeval van
overbelasting van het spoor wordt de onderlinge
voorrang van treinen bepaald op basis van de AMvB
Capaciteit (een bestaande regeling op basis van de
Spoorwegwet).

349-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

349-02

Inspreker voorziet nog meer geluid- en trillingen
overlast. Inspreker heeft behoefte aan
verduidelijking qua normen en wat toelaatbaar is.

De toelaatbare geluidbelasting op geluidgevoelige
bestemmingen is afhankelijk van waarde gebaseerd op
het geluidproductieplafond maar, voor spoorweggeluid,
niet lager zal zijn dan de voorkeurswaarde van 55 dB. Bij
het niet kunnen voldoen aan de toelaatbare waarde kan
een verhoging van de streefwaarde, maar niet hoger dan
70 dB, worden toegelaten. Als sprake is van een
verhoging van de streefwaarde zal onderzocht worden
of gevelmaatregelen nodig zijn. Met hoofdstuk 11 van de
Wet milieubeheer worden de geluidniveaus bij
hoofdspoorwegen met geluidproductieplafonds op
referentiepunten (gelegen ongeveer om de 100 meter
en op ongeveer 50 meter afstand van het buitenste
spoor) bewaakt. Elk jaar moet door Prorail in het
nalevingsverslag worden gerapporteerd wat de
geluidniveaus op de referentiepunten zijn. Indien het
geluidproductieplafond wordt overschreden moet
onderzocht worden wat de akoestische gevolgen zijn
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voor geluidgevoelige bestemmingen en welke
doelmatige maatregelen mogelijk zijn.

Inspreker is voor de variant “Kopmaken te
Deventer” vanwege lage investeringskosten, minst
negatieve effecten op mens en milieu, positieve
gebruikswaarde t.o.v. referentiesituatie en goede
toekomstvastheid.
Gemeente doet een beroep op de staatssecretaris
om een duurzame, generatiebestendige oplossing
te kiezen, waarin niet alleen naar wettelijke
verplichtingen wordt gekeken, maar waarbij ook
een leefbare en gezonde woonomgeving als
uitgangspunt wordt genomen met aandacht voor
nu al aanwezige hinder. Daarbij vraagt de gemeente
nadrukkelijk aandacht voor optredende negatieve
effecten op leefbaarheid, ongeacht welke variant of
welk scenario wordt gekozen in de gemeente
Almelo. Veelal zal dit verder moeten blijken uit het
e
MER 2 fase. Gemeente ziet dan ook graag dat
voortvarend wordt doorgegaan met de uitvoering
e
van het MER 2 fase.

De voorkeur voor variant “Kopmaken te Deventer” is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen

351-02

Gemeente vraagt naar de basis en onderbouwing
van de stelling dat er in de referentiesituatie 51
goederentreinen Almelo zullen passeren.

Voor de onderbouwing van het feit dat meer
goederentreinen (51) Almelo passeren verwijzen wij u
naar de 4e en 5e alinea van hoofdstuk 2.4
vervoersprognose. De wijze waarop het
spoorgoederenvervoer is gedefinieerd in de
referentiesituatie voor dit MER is beschreven in het
rapport 'Verwerking herijkte goederenprognoses PHS'
van ProRail. Dit rapport is te vinden op
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/03/28/prorail-verwerkingherijkte-goederenprognoses-phs.html.

351-03

Gemeente vraagt met betrekking tot de
referentiesituatie naar een verklaring voor
verschillen in economische scenario's. Voor Almelo
gaat het om (nog onverklaarbare) verschillen tussen
5 of 6 dan wel 51 treinen.

Voor de verklaring verwijzen wij u naar het ProRailrapport 'Verwerking herijkte goederenprognoses PHS'
van ProRail. Dit rapport is te vinden op
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/03/28/prorail-verwerkingherijkte-goederenprognoses-phs.html.

351-04

Gemeente benoemt dat het van belang is de
opbouw van de referentiesituatie te kunnen
toetsen, omdat gesteld wordt dat PHS weinig meer
effect heeft dan de referentiesituatie. Op dit
moment kan dit onvoldoende worden getoetst.

De wijze waarop het spoorgoederenvervoer is
gedefinieerd in de referentiesituatie voor dit MER staat
inderdaad niet uitvoerig in het MER beschreven. Deze
informatie is echter wel beschikbaar. Verwezen wordt
het rapport 'Verwerking herijkte goederenprognoses
PHS' van ProRail. In paragraaf 5.4 van dit rapport is
beschreven op welke wijze de referentiesituatie voor
PHS GON tot stand is gekomen. Het rapport zelf is te
vinden op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/03/28/prorail-verwerking-

350-01

351-01

Zie beantwoording Kernpunt: K032

Pagina 388 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording
herijkte-goederenprognoses-phs.html.

351-05

Gemeente stelt dat vervoerders niet zullen kiezen
voor het kopmaken in Deventer (ongewenste
commerciële stop). Dit zal ook effect hebben op de
huidige route, die nu niet terug wordt gezien in het
MER. In dat kader vraagt gemeente in hoeverre het
ministerie bereid is stimuleringsmaatregelen te
nemen (bijvoorbeeld via aanpassing
voorrangsregeling) om de straks gekozen variant te
ondersteunen.

Vervoerders zijn vrij in hun routekeuze. Het Rijk kan en
zal geen 'routedwang' toepassen. Maar indien, als
gekozen wordt voor de variant “Kopmaken te Deventer”,
vervoerders daar geen gebruik van maken zullen zij op
andere spoorroutes (bv de huidige route dwars door de
Randstad) geen voorrang krijgen, waardoor wellicht een
deel van de goederentreinen niet zal kunnen rijden.

351-06

Gemeente constateert dat lokale effecten moeilijk
of niet uit de rapportages zijn te halen, doordat
varianten worden beoordeeld op effecten voor het
gehele traject en alleen onderling worden
vergeleken. De gemeente stelt dat de tussentijdse
besluitvorming (najaar 2013) daarom geen
e
juridische status kan hebben. Als uit het MER 2
fase blijkt dat er lokaal ongewenste en onoplosbare
knelpunten optreden, moet dit worden
meegewogen in de definitieve besluitvorming. Het
uitgangspunt dat alle problemen oplosbaar en dus
niet onderscheidend zijn, wordt daarom door de
gemeente niet onderschreven.

In de Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
verschijnt, wordt aan dit bezwaar van de gemeente
tegemoet gekomen: daarin zijn de berekende effecten
weergegeven per woonkern.

351-07

Gemeente stelt vast dat mitigerende en
compenserende maatregelen worden gebaseerd op
overschrijdingen van wettelijke normen die recent
verruimd zijn op het gebied van geluid en trillingen.
Feitelijk betekent dit dat het goederenvervoer
zonder extra maatregelen bijna kan worden
verviervoudigd. Vanuit maatschappelijk oogpunt is
dat echter niet aanvaardbaar en leefbaar. In de
huidige situatie is er al overlast. Ook past het niet in
de achtergrond van de herziene geluidwetgeving.
De gemeente attendeert daarbij op de passage uit
de Memorie van toelichting waarin is opgenomen
dat de werkruimte van 1,5 dB niet mag leiden tot
een structurele toename van de geluidsbelasting.
Zowel de effecten van PHS als van de
referentiesituatie passen niet bij dit uitgangspunt.
Voorgenomen maatregelen moeten daarom nu vast
worden uitgevoerd en opvulling van de normen
kan niet worden toegestaan. Volgens de gemeente
geldt dit ook in de situatie als er niet voor een
variant wordt gekozen en daarmee feitelijk wordt
gekozen voor de referentiesituatie.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de huidige
wettelijke normen en bedoeld om tot een verantwoorde
keuze tussen de verschillende varianten te kunnen
komen. Dat sprake is van een mogelijke verviervoudiging
zonder maatregelen wordt niet herkend. Wel is het zo
dat door het stiller worden van goederenmaterieel meer
goederenverkeer kan worden ingezet zonder
maatregelen aan of langs het spoor. In de door de
inspreker bedoelde passage in de Memorie van
Toelichting m.b.t. de werkruimte van 1.5 dB binnen het
geluidproductieplafond wordt gesteld dat deze
noodzakelijk is om normale fluctuaties die van jaar tot
jaar optreden op te vangen en om het treffen van
maatregelen bij situaties van groei te kunnen
voorbereiden. Jaarlijks worden door ProRail de
geluidproductieplafonds gemonitord. Bij een
onderschrijding van 0.5 dB wordt de alarmdrempel
overschreden. Bij een overschrijding van het
geluidproductieplafond dienen doelmatige maatregelen
te worden onderzocht. Omdat in de referentiesituatie
sprake is van een overschrijding van de
geluidproductieplafonds zijn voor deze situatie ook
doelmatige maatregelen berekend.

351-08

Gemeente maakt zich zorgen over effecten op
gezondheid, ook wanneer wettelijke normen (nog)

In de gezondheidsrapportage wordt volgens de GESmethodiek bekeken of er effecten op de gezondheid

e
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niet worden overschreden. Hierbij wordt verwezen
naar de inspraakreactie van de GGD. Het
bevreemdt de gemeente dat normen voor
piekbelasting ontbreken en zij gaat ervan uit dat de
staatssecretaris deze omissie zal opheffen.

kunnen optreden beneden de wettelijke normen. In de
huidige wetgeving is de normering inderdaad niet
gebaseerd op piekbelastingen.

351-09

Gemeente constateert dat het MER (terecht) geen
weging van verwachte effecten bevat. Omdat
echter alleen het MER ter inzage wordt gelegd en
geen ontwerp van het voorgenomen besluit, wordt
geen inzicht gegeven in de afweging van effecten
door de staatssecretaris. De gemeente had dit wel
graag gezien en stelt dat het bestuurlijk overleg op
12 september 2013 daarvoor de ruimte biedt.

De afweging van effecten door de staatssecretaris wordt
vastgelegd in het document waarin zij haar beslissing
bekend maakt. Het gevraagde inzicht wordt dan dus
gegeven.

351-10

Gemeente maakt graag gebruik van het aanbod een
netwerkanalyse uit te voeren en samen te zoeken
naar oplossingen voor knelpunten ten aanzien van
bereikbaarheid (overwegen). Ondanks dat de
varianten op bereikbaarheid niet onderscheidend
scoren, vindt de gemeente dat het wel of niet
kunnen oplossen van knelpunten van invloed moet
zijn op de tracékeuze. Er ligt een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, dat er ook knelpunten
ontstaan in de referentiesituatie doet daar volgens
de gemeente niets aan af.

De in het MER 1 fase geconstateerde situaties zijn
nergens binnen de passage Zutphen - Hengelo van dien
aard dat ze op voorhand als niet-oplosbaar gedefinieerd
e
zouden moeten worden. In het MER 2 fase zal, na een
keuze voor een tracévariant, meer op het gewenste
detailniveau aandacht worden geschonken aan de
verkeerssituaties waarop gedoeld wordt.

351-11

Gemeente vraagt hoe en wanneer de nulsituatie
wordt bepaald.

De nulsituatie wordt in het MER 'referentiesituatie 2030'
genoemd. Deze is vastgelegd in de definitieve Notitie
Reikwijdte en Detailniveau.

351-12

Gemeente vraagt hoe en waar en met welke
frequentie effecten van snelheden worden
gemeten.

Jaarlijks wordt door Prorail in het nalevingsverslag
gerapporteerd of de geluidproductieplafonds al dan niet
worden overschreden. Hierin worden de gerealiseerde
gegevens van het voorgaande jaar gehanteerd. Indien
het geluidproductieplafond wordt overschreden, moet
onderzocht worden wat de akoestische gevolgen zijn
voor geluidgevoelige bestemmingen en welke
doelmatige maatregelen dan mogelijk zijn.

351-13

Gemeente mist gevoeligheidsanalyse op de
aanname van 80% stiller materieel. Volgens
prognoses gaat toename van het vervoer harder
dan aanpassing naar stil materieel. Gemeente
betwijfelt, zeker in de referentiesituatie, het
uitgangspunt van 80% stiller materieel en vraagt
hoe reëel dit uitgangspunt nog is en hoe wordt
bewaakt dat de normen niet worden overschreden.

Zie beantwoording Kernpunt: K594

351-14

Gemeente verwijst naar de gemeente Borne die
goede praktijkervaringen opdoet met
geluidmetingen en stelt dat dit laat zien dat
metingen onmisbaar zijn naast berekeningen.

De Nederlandse wet- en regelgeving schrijft voor
voorgenomen projecten te toetsen middels
geluidberekeningen conform Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. Daarnaast wordt elk jaar in het kader van
de naleving geluidproductieplafonds gerapporteerd wat

e
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de geluidniveaus op de referentiepunten zijn. Hierin
worden de gerealiseerde gegevens van het voorgaande
jaar gehanteerd.

351-15

Gemeente stelt dat een beschrijving van effecten
op personenvervoer hoort bij het thema Economie.
De aanname dat het personenvervoer gelijk zal
blijven is niet juist, dit zal groeien. Gemeente vraagt
daarom welke gevolgen PHS heeft voor de groei van
het personenvervoer.

In het MER is niet aangenomen 'dat het
personenvervoer gelijk zal blijven', maar dat het aantal
personentreinen gelijk zal blijven. In de prognoses die
voor PHS als geheel zijn gehanteerd, is geconstateerd
dat de rond 2030 verwachte reizigers passen in de
huidige aantallen reizigerstreinen; de bezettingsgraad
van die treinen zal dus verbeteren.

351-16

Gemeente constateert dat gehanteerde prognoses
voor vervoer van gevaarlijk stoffen niet lijken te
stroken met het uitgangspunt (Basisnet Spoor,
conform tekst die nu bij Eerst Kamer ligt) en er een
ophoging van het risicoplafond wordt
gesuggereerd. Hierbij verwijst de gemeente ook
naar de inspraakreactie van Veiligheidsregio
Twente. De gemeente ontvangt graag de
garantie dat Basisnet Spoor leidend is en vraagt hoe
wordt bewaakt dat toegestane aantallen wagons
niet worden overschreden.

De constatering van de gemeente moet berusten op een
misverstand. Het MER is geheel gebaseerd op de wet
Basisnet, die begin 2014 in werking treedt. In het kader
van Basisnet zal ProRail rapporteren over de feitelijke
risico's in relatie tot de risicoplafonds van Basisnet;
ingeval van een overschrijding van het risicoplafond zal
de minister van IenM ingrijpen.

351-17

Gemeente stelt dat kosten voor mitigerende
maatregelen te laag zijn ingeschat omdat
maatregelen voor trillingen niet zijn meegenomen.

Een eerste indicatie van de kosten van mogelijke
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. Deze kosten zullen
ook worden meegenomen in de afweging van de
projectvarianten.

351-18

Gemeente stelt dat kosten voor mitigerende
maatregelen te laag zijn ingeschat omdat
maatregelen voor bereikbaarheid niet zijn
meegenomen.

In Deventer is rekening gehouden met de aanleg van een
tunnel in de Oostriklaan. Dit project is onderdeel van het
'NaNOV maatregelenpakket' en zit daarom niet in de
e
kostenschatting van PHS. In het MER 2 fase zullen de
benodigde maatregelen bij de overige overwegen nader
worden uitgewerkt. In de kostenschatting van het MER
1e fase is een risicoreservering opgenomen voor
eventuele aanvullende maatregelen.

351-19

Gemeente vraagt of 'overige treinen' (lege
retourtreinen e.d.) wel zijn meegeteld bij
intensiteiten die gebruikt zijn voor de
effectenstudie naar bereikbaarheid. Ook
beschrijving van huidige situatie is daardoor niet
juist.

Zie beantwoording Kernpunt: K117

351-20

Gemeente komt uit op ca. 272 personentreinen in
plaats van de genoemde 148. Dit heeft forse
gevolgen voor verwachte dichtligtijden.

Tabel 2-1 van het MER hoofdrapport vermeldt onjuiste
deeltrajecten tussen Deventer en Hengelo voor
reizigerstreinen. Tabel 2-1 vermeldt voor het deeltraject
Deventer-Almelo: 148 reizigerstreinen en voor het
deeltraject Almelo-Hengelo: 222 reizigerstreinen. De
correcte aantallen zijn als volgt: Deventer-Wierden: 148
reizigerstreinen, Wierden-Hengelo: 222 reizigerstreinen.
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De geluidberekeningen zijn gebaseerd op
laatstgenoemde correcte aantallen.

351-21

Gemeente onderschrijft niet dat het MER
voornamelijk gaat om methodiek en onderlinge
vergelijking en niet zozeer de daadwerkelijke
effecten. Gemeente vindt het juist van belang dat
het MER reële effecten weergeeft (ten aanzien van
bereikbaarheid).

Zie beantwoording Kernpunt: K011

351-22

Gemeente constateert dat de varianten op de
Twentelijn voor Almelo als niet onderscheidend
worden gepresenteerd ten aanzien van
bereikbaarheid. 'Kopmaken Deventer' zal volgens
de gemeente echter zorgen voor vertraging van
intercity's met gevolgen op het spoor, overig
wegverkeer en daarmee ook dichtligtijden.

Het spoorontwerp voor alle varianten is zodanig dat met
de geplande dienstregeling redelijkerwijs geen
vertraging zal optreden.

351-23

Gemeente stelt dat informatie die van belang is
voor bepaling van dichtligtijden (rijsnelheid per
overweg, lengte van treinen etc.) ontbreekt in het
rapport.

In de berekeningssystematiek wordt gerekend met
snelheden die zodanig van de dienstregeling zijn afgeleid
dat wordt voldaan aan de vertrek- en aankomsttijden.
Hierbij wordt rekening gehouden met kenmerken van
materieel (o.a. optrekversnellingen en
afremvertragingen), maar ook met de maximale snelheid
(de baanvaksnelheid). Bij sommige overwegen is de trein
in de berekeningen dus nog aan het optrekken of juist
aan het afremmen, bij andere overwegen komt de trein
op de geldende baanvaksnelheid voorbij. De snelheid
waarmee per overweg gerekend wordt is dus situatie
afhankelijk. De gemiddelde lengte waarmee gerekend is
voor passagierstreinen en goederentreinen is
respectievelijk 100 en 500 meter.

351-24

Gemeente stelt dat er geen rekening is gehouden
met het rangeren bij station Almelo, terwijl ook dit
relevante effecten heeft op dichtligtijden.

In de analyse van bereikbaarheid is de categorie 'overige
treinen' (lege treinen, locs, maar ook rangerende
treinen) inderdaad niet meegenomen. Deze treinen
maken geen deel uit van het gebruikte basisuurpatroon
(het 'spoorboekje') dat als basis is gebruikt voor de
berekeningen. Hierbij wordt echter opgemerkt dat de
bereikbaarheidseffecten in beeld zijn gebracht voor de
spitsperiode en dat juist in deze periode beperkt
gereden wordt met de aangegeven categorie treinen.

351-25

Gemeente stelt dat gevolgen voor het onderliggend
wegennet niet tot amper in beeld worden gebracht.
Als voorbeeld wordt genoemd dat het gesloten zijn
van een overweg meer is dan de dichtligtijd, ook
het aan- en uitgaan van de knipperinstallatie moet
worden meegerekend. Ook aan aspecten als
verkeersveiligheid, leefbaarheid, sluipverkeer etc.
wordt geen aandacht besteed, terwijl deze wel
moeten worden meegewogen in de tracékeuze.

Er is met de volledige tijd tussen aan- en uitgaan van de
installatie gerekend als dichtligtijd. Met betrekking tot
e
effecten op het onderliggend wegennet is in het MER 1
fase nu rekenkundig aangetoond hoe groot de effecten
op dichtligtijden en de gemiddelde wachttijd voor
gemotoriseerd verkeer ten gevolge van overwegen zijn.
Op basis van de uitkomsten mag gesteld worden dat
deze effecten binnen de passage Zutphen - Hengelo
nergens van dien aard zijn dat negatieve effecten ten
gevolge van structurele verschuivingen van
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verkeersstromen te verwachten zijn.

351-26

Gemeente vindt dat er geen rekening mee kan
worden gehouden dat hulpdiensten door
slagbomen heen slalommen, zoals in de rapportage
'Bereikbaarheid hulpdiensten' wordt gesuggereerd
(p.11). Gezien de voorbeeldfunctie is dit niet reëel
en het is tevens strijdig met eigen richtlijnen van
hulpdiensten.

Het door de gesloten bomen heen slalommen door
hulpdiensten is niet wat op pagina 11 gesuggereerd
wordt/in ieder geval niet wat bedoeld wordt. Het
gedeelte tussen haakjes '(die in de praktijk ook wordt
toegepast)', slaat op het als voorrangsvoertuig, die dus
met gebruik van optische en geluidssignalen, langs de
wachtrij naar voren rijden bij een gesloten overweg, om
vervolgens na het openen van de bomen de weg als
eerste te kunnen vervolgen. Er wordt pertinent niet
uitgegaan van het incidenteel slalommen tussen de
bomen.

351-27

Gemeente vraagt in hoeverre ERTMS al
gerealiseerd is en hoe dit wordt geborgd.
Gemeente vraagt wat er gebeurt als ERTMS niet
tijdig is gerealiseerd. Een gevoeligheidsanalyse mist
hier.

ERTMS is op het Nederlandse spoorwegnet pas op een
paar lijnen toegepast. Op de Betuweroute en de HSLZuid is ERTMS het enige beveiligingssysteem en op de
lijnen Amsterdam Bijlmer – Utrecht en de Hanzelijn in
combinatie met een conventionele beveiliging. In het
e
MER 1 fase is het uitgangspunt gehanteerd dat een
conventionele beveiliging en dus geen ERTMS zal
worden toegepast. De definitieve systeemkeuze zal
e
echter pas in het MER 2 fase worden gemaakt.

351-28

Gemeente stelt dat niet duidelijk is of in de
referentiesituatie rekening wordt gehouden met
raildempers. Ze worden ook als maatregel genoemd
en kunnen uiteraard niet twee keer als maatregel
worden meegenomen. In Almelo liggen al
gedeeltelijk raildempers vanuit het NaNOV-project.

In de referentiesituatie is rekening gehouden met de
geluidsmaatregelen uit het NaNOV-project.

351-29

Gemeente stelt dat invoergegevens van
geluidsberekeningen ontbreken en het
geluidsregister niet bereikbaar is. Gemeente vraagt
wat er voor Almelo in het geluidsregister staat over
bovenbouw, raildempers en schermen. Volgens de
gemeente is een verkeerd model gebruikt (Almelo
Verdiept zit er bijvoorbeeld niet goed in) en zonder
gegevens kan zij niet toetsen of het MER de juiste
effecten weergeeft.

Gemeente heeft gelegenheid gekregen om opmerkingen
te maken over het geluidregister spoor in de recente
herstelprocedure van het register.

351-30

Gemeente stelt dat het aantal goederentreinen uit
tabel 3.1 van het Effectrapport Geluid, bij
gemiddeld 21 bakken per trein, niet overeen komt
met de intensiteiten die in bijlage I van hetzelfde
rapport worden genoemd.

In tabel 3.1 is het aantal treinen in twee richtingen
samen per dag opgenomen, in bijlage I betreft het aantal
bakken/uur per richting. Met een gemiddelde van 21
bakken per trein komen de intensiteiten nagenoeg
overeen.

351-31

Gemeente vraagt waar de aantallen woningen
liggen (inclusief adressen) waar over gesproken
wordt (ten aanzien van geluidshinder). Het is van
belang dat bewoners zich kunnen herkennen in het
rapport, juist omdat is afgezien van
bewonersparticipatie.

In het MER wordt een vergelijking gemaakt tussen de
verschillende varianten. In de Effectrapport Geluid wordt
onderscheid gemaakt tussen de IJsselijn /Twentelijn en
de Twentekanaallijn. In bijlage V van het Effectrapport
Geluid wordt tevens onderscheid gemaakt tussen de
aanliggende gemeenten. In de vervolgstudies(OTB)
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worden er op basis van de gekozen variant op
adresniveau mogelijke maatregelen bepaald. Pas dan
komt dit detailniveau aan de orde.

351-32

Gemeente vraagt waarom alleen gebruik is gemaakt
van provinciale informatie bij het aspect bodem.
Almelo beschikt over de meest actuele en
betrouwbare gegevens over bodemsaneringen en
bodemkwaliteit in haar gemeente, niet de
provincie. Ook heeft Almelo lokaal beleid over het
toepassen van grond dat gevolgd moet worden.

Bij de vergelijking tussen de vier varianten is primair
gelet op de effecten van grondverzet op bekende
bodemverontreinigingen. In geen van de varianten
vinden aanpassingen aan het spoor plaats in de
gemeente Almelo. Omdat er hier dus ook geen
grondverzet plaatsvindt zijn gedetailleerde
bodemgegevens uit uw gemeente in dit stadium nog niet
relevant.

351-33

Gemeente vraagt of rekening is gehouden met niet
gesprongen explosieven.

In het MER is nog geen onderzoek gedaan naar
mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven; dat geschiedt pas kort voor de feitelijke
bouwwerkzaamheden.

351-34

Gemeente vraagt waarom verlaging van rijsnelheid
niet genoemd wordt als maatregel tegen
trillingshinder.

Vanuit het oogpunt van de drukte op het spoor is het
niet mogelijk om treinen langzamer te laten rijden,
hierdoor nemen de opvolgtijden van treinen aanzienlijk
toe (waardoor er minder treinen op het spoorwegnet
kunnen rijden) en neemt ook de dichtligtijd van
overwegen toe.

351-35

Gemeente constateert dat voor trillingen en geluid
wordt gerekend met een andere snelheid en vraagt
wat de voorgenomen snelheid is van
goederentreinen, voor zowel dag als nacht.

Voor het goederenverkeer wordt in het akoestisch
onderzoek en het onderzoek trillingen een snelheid
aangehouden van 85 km/uur.

351-36

Gemeente vraagt waarom er tussen de diverse
varianten over de Twentelijn verschillen zijn in het
aantal gebouwen in Almelo dat trillingshinder
ondervindt.

Voor de varianten Ten westen van Bathmen, “Ten
oosten van Bathmen” en Kopmaken te Deventer zijn bij
de berekeningen voor de Twentelijn per abuis voor één
spoor de wissels niet meegenomen. Dit is gecorrigeerd
in de Aanvulling op het MER, met als gevolg dat deze
drie varianten een iets groter aantal overschrijdingen
hebben.

351-37

Gemeente vraagt wat het betekent dat er bij het
uitvoeringsbudget geen rekening is gehouden met
maatregelen voor trillingen.

Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de Aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. Deze kosten worden
ook meegenomen in de afweging van de
projectvarianten.

352-01

Gemeente Oldenzaal wil graag een duurzame
oplossing voor afwikkeling van het groeiende
goederenvervoer waarbij menselijke en
maatschappelijke aspecten voorop staan en niet
alleen op wettelijke gronden.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

352-02

Gemeente Oldenzaal vindt dat de huidige situatie
als referentie zou moeten dienen en dat de
referentiesituatie uit het MER als extra variant
beschouwd moet worden. Voor deze
referentiesituatie moeten ook de benodigde

Zie beantwoording Kernpunt: K011

Pagina 394 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

maatregelen worden omschreven, zodat duidelijk
wordt welke verschillen er optreden.

352-03

Gemeente Oldenzaal vraagt zich af
hoe toekomstvast de prognoses voor het
goederenvervoer zijn, doordat deze prognoses de
laatste jaren naar beneden zijn bijgesteld. Bij het
aantrekken van de economie kunnen de aantallen
goederentreinen alsnog hoger uitvallen.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. In dit rapport
worden om die reden verschillende scenario's
uitgewerkt. Voor het MER heeft IenM gekozen voor het
hanteren van het economische hoge scenario. Dit
scenario is het meest realistische hoge groei scenario.

352-04

In het MER wordt er uitgegaan van dat afwikkeling
van goederenvervoer over bestaand spoor mogelijk
is, o.a. door de invoering van ERMTS. Gemeente
Oldenzaal vraagt zich af of de combinatie van
reizigers- en goederenvervoer wel effectief mogelijk
is zonder dat dit ten koste gaat van rijsnelheden en
dus rijtijden van het reizigersvervoer.

Het reizigersvervoer is volledig in het MER 1 fase
meegenomen, zoals ook in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau is aangegeven (hoofdstuk 3). Daarbij wordt
vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de
verwachte groei in het reizigersvervoer. Er zijn geen
nadelige gevolgen bekend voor het reizigersvervoer.

352-05

Gemeente Oldenzaal is van mening dat er bij de
gehanteerde prognoses, de voorgenomen
maatregelen zoals het beveiligingssysteem ERTMS
en de aanname van 80 % stil materieel in 2020
sprake is van doelredeneringen waarmee bij
voorbaat vaststaat dat met minimale middelen het
bestaande spoor geschikt kan worden gemaakt op
basis van de wettelijke eisen. Daarbij wordt voorbij
gegaan aan de maatschappelijke gevolgen voor de
woonomgeving.

Zie beantwoording Kernpunt: K032

352-06

Gemeente Oldenzaal is van mening dat
referentiesituatie niet het gevolg is van autonome
e
groei, maar van ontwikkeling van de 2 Maasvlakte.
Waar er op regionaal en lokaal niveau bij de
ontwikkeling van projecten rekening gehouden
moet worden met de ontsluitingsstructuur, moet
dit bij een dergelijk groot landelijk project zeker
gebeuren. Gemeente Oldenzaal vindt het daarom
niet gepast te volstaan met uitsluitend wettelijk
noodzakelijke maatregelen en daarbij voorbij te
gaan aan de leefbaarheid van de woonomgeving,
dit zou ernstige gevolgen hebben voor Oldenzaal

Zie beantwoording Kernpunt: K014

352-07

Gemeente Oldenzaal geeft aan dat voor de
ontwikkeling van het masterplan Oldenzaal Centraal

De wensen van gemeente Oldenzaal voor het
ontwikkelen van het gebied rond het station, en de

e
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het de bedoeling was om de huidige wachtsporen
definitief op te ruimen waardoor nog dichter op de
spoorbaan gebouwd zou kunnen worden en de
spoortunnel korter had gekund. De opheffing van
de wachtsporen was zelfs bijna gelukt, in principe
ging Prorail daarmee akkoord. Gemeente Oldenzaal
heeft zelfs daarvoor een aanzienlijke bijdrage
gekregen in het kader van de regeling spoorse
doorsnijdingen. Vanwege PHS bleken de
wachtsporen plotseling te moeten worden
gehandhaafd. Nog sterker: Onlangs heeft Prorail
een milieuvergunning gevraagd om zelfs de 2
doorgaande sporen te mogen gebruiken voor het
rangeren van goederentreinen. Voor de gemeente
Oldenzaal bleek het juridisch niet mogelijk te zijn
om deze vergunning te weigeren. Deze wijzigingen
hebben ernstige gevolgen voor de plannen om het
stationsgebied in Oldenzaal verder te ontwikkelen
en het reizigersvervoer per trein te bevorderen.

wensen om enkele goederensporen te saneren, zijn in
de afgelopen jaren meermalen besproken tussen
gemeente en ProRail. ProRail heeft welwillend
onderzoek gestart maar is tot de conclusie gekomen dat
de sporen niet gemist kunnen worden. Deze conclusie
stond los van PHS. De indruk dat ProRail akkoord had
gegeven op sanering is helaas onjuist, er is nimmer door
ProRail ingestemd met opheffing van deze sporen. Over
deze kwestie is meermalen gesproken en toelichting
gegeven. Gemeente heeft daarop in 2012 de
Omgevingsvergunning milieu voor het emplacement
Oldenzaal verleend voor het bestaande emplacement.

352-08

Gemeente Oldenzaal geeft aan dat er samen met
overheden in Nederland en Duitsland gewerkt om
een interregionale treinverbinding te realiseren
tussen Osnabrück en Hengelo. Daarnaast is het de
bedoeling om de frequentie van de treinverbinding
tussen Oldenzaal en Goor te verhogen naar een
kwartiersdienst. Volgens Gemeente Oldenzaal
lopen beide plannen lopen ernstig gevaar als
goederentreinen in Oldenzaal, die moeten wachten
voordat ze kunnen worden ingepast in de
dienstregeling in Duitsland deze verbindingen
geheel gaan blokkeren. Het beveilingssysteem
ERTMS lost deze dreiging niet op.

Het Ministerie van IenM en ProRail hebben regelmatig
overleg met het Duitse Bundesministerie en met DB
Netz (de infrabeheerder in Duitsland). Op de bij
Oldenzaal/grens aansluitende spoorlijn aan Duitse zijde
van de grens (Benthem-Rheine – Osnabrück) is in de
huidige situatie al voldoende capaciteit beschikbaar voor
de goederentreinen die volgens de prognose tot na 2030
worden verwacht. Er zal daardoor geen sprake zijn van
nadelige gevolgen op interregionaal reizigersvervoer als
gevolg van wachtende goederentreinen.
Goederentreinen moeten kunnen wachten te Oldenzaal.
Daarvoor zijn te Oldenzaal enkele wachtsporen
aanwezig. De goederentreinen blokkeren dan niet de
hoofdsporen, en daarmee niet het personenvervoer met
eventuele buurlandtreinen.

352-09

Gemeente Oldenzaal vindt dat het op het gebied
van geluidbelasting te eenvoudig is om te stellen
dat alle noodzakelijke maatregelen genomen zullen
worden. Bij het geplande project Oldenzaal
Centraal zou dit neerkomen op 6,50 meter hoge
geluidsschermen in plaats van de huidige wallen
van 2,50 meter. De ruimtelijke kwaliteit van de
woonomgeving wordt hiermee ernstig aangetast. In
overige delen in de bebouwde kom van Oldenzaal
waar het spoor verhoogde spoordijk. Te nemen
maatregelen zouden dan kunnen leiden tot
geluidswanden waarvan de bovenkant hoger is dan
de huizen. Dit zou eveneens grote nadelige
gevolgen hebben voor de leefbaarheid en

Oldenzaal ligt buiten het studiegebied van deze MER en
e
komt in het MER 2 fase aan de orde. Voor de bedoelde
situatie zijn naar verwachting zware geluidmaatregelen
nodig. In principe zijn geluidschermen niet hoger dan 4
meter om grote nadelige gevolgen voor de ruimtelijke
kwaliteit en leefbaarheid te voorkomen. Eén en ander is
mede afhankelijk van de ruimtelijke situatie ter plaatse.
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ruimtelijke kwaliteit.
e

352-10

Gemeente Oldenzaal geeft aan dat, ondanks dat er
volgens Basisnet Spoor geen toename is van het
vervoer van gevaarlijke stoffen, de toename van het
aantal goederentreinen leidt tot een hoger aantal
potentiële conflictsituaties. Dit heeft volgens
Gemeente Oldenzaal ook effect hebben op het
ongevallenrisico.

Dit punt komt aan de orde in de 2 fase van het MERonderzoek.

352-11

Gemeente Oldenzaal wil graag een aparte
spoorbaan rond Oldenzaal speciaal voor het
goederenvervoer. Hiermee kunnen de problemen
worden opgelost die worden veroorzaakt door het
goederenvervoer over bestaand spoor door
Oldenzaal, hierbij zijn inpassingsmaatregelen niet
afdoende.

Zie beantwoording Kernpunt: K187

352-12

Gemeente Oldenzaal maakt zich zorgen over de
bereikbaarheid van de spoorbaan bij hulpverlening.
Dit in verband met de manoeuvres die de
goederentreinen moeten maken om doorgang op
het spoor zo veel mogelijk vrij te houden.

Dit aspect wordt meegenomen in het Integraal
veiligheidsplan voor de Goederenroute Oost-Nederland,
dat ProRail samen met de Veiligheidsregio's maakt.

353-01

Gemeente stelt dat het MER geen inzicht geeft in
de omgevingseffecten op het baanvak Elst Arnhem. Zij verwacht nadelige effecten op de
leefomgeving. Ook voor de overige bestaande
bebouwing langs het spoor maakt de gemeente zich
zorgen over de omgevingseffecten binnen
Overbetuwe.

Zie beantwoording Kernpunt: K170

353-02

Ook voor de overige bestaande bebouwing langs
het spoor maakt de gemeente zich zorgen over de
omgevingseffecten binnen Overbetuwe. Ondanks
deze maatregelen is er in de huidige situatie nog
steeds sprake van geluidsoverlast en
spoorweglawaai. Gemeente verwacht dat dit alleen
maar toe zal nemen met de komst van extra
treinen.

Van uw zorgen is kennis genomen. Het spoortraject, de
benodigde omgevingsmaatregelen en de resterende
effecten in de gemeente Overbetuwe worden in het
e
MER 2 fase onderzocht.

353-03

Gemeente verzoekt de staatssecretaris om geen
overhaaste beslissingen te nemen en pleit voor
generatiebestendige oplossingen, waarin niet alleen
naar wettelijke normen wordt gekeken, maar ook
nadrukkelijk het menselijke/maatschappelijke
aspect -kwaliteit leefomgeving- wordt
meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

353-04

Standaardreactie: Bijlage bij reactie Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Bijlage bij reactie
Landsdeel Oost

353-05
354-01

Standaardreactie: Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Landsdeel Oost

De Gemeente benadrukt haar bezorgdheid over de
(mogelijke) impact van een toename van

In het MER is aangegeven dat er rekening is gehouden
met alle verwachte reizigersverkeer op het spoor; voor
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goederentreinen en een rerouting daarvan op de
kwaliteit van het personenvervoer. De gemeente
Enschede vindt noch in het voorliggende MER noch
in andere vorige onderzoeken niet of onvoldoende
terug wat deze impact is of kan zijn.

dat treinverkeer worden dus geen nadelige effecten
verwacht.

354-02

De gemeente geeft aan dat er onduidelijkheid
bestaat over de gehanteerde basisgegevens (zie
overzichtstabel 5-1) met betrekking tot de
vervoersprognoses waarmee binnen het MER
onderzoek is gerekend. Dit zou gebaseerd zijn op de
huidige aantallen reizigerstreinen. De gemeente
zou graag de concrete achterliggende gegevens
hiervoor willen inzien.

In de PHS-brede reizigersprognoses, die ten grondslag
lagen aan de voorkeursbeslissing PHS in 2010, is
geconstateerd dat de rond 2030 verwachte
reizigersaantallen passen in de huidige treinaantallen: de
bezettingsgraad van die treinen gaat dus omhoog.

354-03

De gemeente vraagt hoeveel de kans toeneemt op
conflicten/vertraging tussen het toenemende
aantal goederentreinen en reizigerstreinen. In het
verlengde hiervan geeft zij aan dat het
een onwenselijke situatie is dat in de
prioriteitsvolgorde een goederentrein hoger staat
dat een regionale (stop)trein.

De normen die gehanteerd worden bij een
dienstregeling zorgen ervoor dat er voldoende ruimte is
tussen treinen. Om die reden wordt op dit traject een
vergelijkbare punctualiteit verwacht als op vergelijkbare
trajecten. In de vigerende AMvB Capaciteit als onderdeel
van de Spoorwegwet wordt deze prioriteringsvolgorde
voorgeschreven. Bij conflicten in de capaciteitsverdeling
dient de AMvB gevolgd te worden.

354-04

De gemeente zou het zeer onwenselijk vinden als
door de toename van goederentreinen en PHS
rerouting er onvoldoende restcapaciteit overblijft,
om de voor Enschede en de Regio belangrijke
ambities om het personenvervoer te verbeteren te
kunnen waarmaken of dat de kosten hiervoor
aanzienlijk gaan stijgen en ten laste van de
regionale partijen zouden komen. Er wordt nergens
in het MER of andere onderzoeken ingegaan op
vragen hieromtrent en inzicht in restcapaciteiten
wordt niet gegeven.
De gemeente geeft aan dat in het MER wordt
bekeken wat de effecten zijn van de vier
verschillende PHS reroutingsvarianten ten opzichte
van de referentiesituatie 2030. Daarmee wordt
geen inzicht gegeven in de effecten tussen de
huidige situatie en de referentie 2030. Terwijl daar
juist de grote groei van goederentreinen
plaatsvindt. Het feit dat deze forse groei van het
goederenvervoer als 'autonoom' wordt betiteld,
terwijl deze direct het gevolg is van de keuze en
voorwaarden bij de aanleg van de Tweede
Maasvlakte, vindt de gemeente onjuist.

Met concrete voornemens voor meer reizigersvervoer
van regionale overheden is rekening gehouden. Zo is er
rekening gehouden met geïntensiveerd reizigersvervoer
per spoor tussen Goor en Hengelo.

354-06

De gemeente Enschede heeft de brief van Regio
Twente als bijlage toegevoegd.

Voor de beantwoording van de brief van de Regio
Twente wordt verwezen naar nummer 241

354-07

Gemeente Enschede geeft in de brief van Regio
Twente aan dat in geval van uitstel of afstel van de
keuze voor een variant, maatregelen achterwege

Van deze oproep is kennis genomen.

354-05

Zie beantwoording Kernpunt: K014
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zullen blijven en de overlast enorm zal zijn.
Gemeente Enschede hecht grote waarde aan het
maken van een keuze en roept de staatssecretaris
op in het najaar van 2013 sowieso een keuze te
maken.

355-01

Gemeente heeft het standpunt ingenomen over de
ontwikkelingen rond het spoorgoederenvervoer in
Oost-Nederland: toename van goederentreinen via
Oost- Nederland: Nee, tenzij.

Zie beantwoording Kernpunt: K113

355-02

Gemeente stelt dat er wordt uitgegaan van een
zeer sterke toename van goederentreinen door
Oost Nederland zonder dat er uitzicht is op een
goede lange termijnoplossing. Gemeente stelt dat
de doorkijk ook de periode na 2028 zou moeten
beslaan.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. In dit rapport
worden om die reden verschillende scenario's
uitgewerkt. Voor het MER heeft IenM gekozen voor het
hanteren van het economische hoge scenario. Dit
scenario is het meest realistische hoge groei scenario.
Rekening houden met een verdere groei dan in dit
scenario is aangenomen is niet reëel en daarmee niet
noodzakelijk.

355-03

Gemeente stelt dat Het Programma Hoogfrequent
Spoor, met overlast door geluid en trillingen en
angst voor gevaarlijke stoffen, een grote impact
heeft op een groot aantal inwoners in Oost
Nederland. Gemeente stelt dat er geen vertrouwen
is dat de overlast op een acceptabel niveau kan
worden gehouden, wat onder andere tot
uitdrukking komt in een fors aantal raads- en
statenmoties in de beide provincies Overijssel en
Gelderland. Gemeente geeft aan dat de
gemeenteraad van Deventer zich uit spreekt tegen
intensivering van het goederenvervoer per spoor en
heeft hierover een motie aangenomen.

Van deze meningen van de gemeente en gemeenteraad
van Deventer wordt kennis genomen. Zonder
specificatie van de bezwaren kan hierop niet gereageerd
worden.

355-04

Gemeente stelt dat een aantal veranderende
omstandigheden (zoals bezuinigingen en bijgestelde
vervoersprognoses en goederenpaden) niet zijn
verwerkt in het MER en dat hierdoor onder andere
bij de alternatievenafweging een vertekend beeld
naar voren komt. Gemeente stelt dat vanwege deze
veranderde omstandigheden ook de alternatieve
vervoersvarianten, onder andere over water, als

In de brief van Minister en Staatssecretaris van IenM aan
de Tweede Kamer van 13 februari 2013 (Kamerstuk 33
400 A, nr. 48) is aangegeven dat het plan voor de
Goederenroute Oost-Nederland gezien de actuele lagere
prognoses van het goederenvervoer per spoor, wordt
beperkt tot 1 extra goederenpad in plaats van 2 extra
goederenpaden zoals was besloten in de
e
Voorkeursbeslissing PHS van juni 2010. In het MER 1
fase is uitgegaan van zowel 1 als 2 extra goederenpaden,
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volwaardige alternatieven dienen te worden
meegewogen in het MER.

d.w.z. dat het MER ook de effecten beschrijft bij 1 extra
goederenpad. In het kader van de goederenstudie 'lange
termijn perspectief voor het goederenvervoer per spoor'
(TNO 2012, in te zien op www.rijksoverheid.nl/phs en op
www.prorail.nl/phs) actuele goederenprognoses
gemaakt, waarbij de invloed van de recessie is
meegnomen. Deze prognoses zij gehanteerd voor het
e
m.e.r.-onderzoek 1 fase. De Minister heeft besloten om
geen brede verkenning van alternatieven uit te voeren,
omdat de bedoelde verkenning parallel aan de m.e.r.onderzoeken werd uitgevoerd. Verwezen wordt naar de
brief van de Minister van 19 maart 2012 (beantwoording
Kamervragen van Monasch; kamerstuk 2011/2012, nr.
1885) welke als bijlage bij de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau voor het MER is gevoegd.
Er is vanwege bezuinigingsdoelstellingen niet
voorgesorteerd op de variant “Kopmaken te Deventer”.
e
Bij de besluitvorming spelen ook het MER 1 fase, de
Aanvulling op het MER en de Reactienota een rol. De
planning is dat de staatssecretaris eind 2013 een
beslissing zal nemen.
Zie beantwoording Kernpunt: K032

355-05

Gemeente stelt dat er reeds is voorgesorteerd op
de variant van kopmaken te Deventer vanwege
bezuinigingsdoelstellingen. De resultaten zijn
besproken in de Tweede Kamer op 2 en 8 april 2013

355-06

Gemeente stelt dat er in de huidige situatie al te
weinig inspanning is geleverd om de toegenomen
hinder te compenseren. Volgens gemeente
verslechtert het woon- en leefklimaat. Dat behelst
meer dan alleen kijken naar de wettelijke normen.

355-07

Het is volgens gemeente zeer aannemelijk dat de
vervoerders de goederentrein via de route
Amersfoort - Deventer - Twentelijn zullen laten
rijden. Hiermee vermijden de vervoerders het
kopmaken in Deventer.

Uit hoofdstuk 8 van het MER blijkt dat het rijden van die
route bijna 45 minuten meer tijd vergt dan kopmaken in
Deventer. Aangezien extra rijtijd geld kost is de
verwachting dat vervoerders zullen kiezen voor de route
met de kortste rijtijd. De stelling van de gemeente wordt
om die reden niet gedeeld.

355-08

Gemeente stelt dat ProRail binnenkort met nieuwe
reizigersprognoses komt voor 2030. Deze kennen
mogelijk een forse daling van de reizigersaantallen.
Dit kan grote gevolgen hebben voor het project
PHS. De referentiesituatie is echter geen variant,
maar referentie. De huidige situatie is niet als
referentie genomen. Gezien de veranderde
omstandigheden door de lagere prognoses is de
referentiesituatie opeens ook een reële variant
geworden die serieus bekeken en afgewogen moet
worden. Wij verzoeken u dit goed te onderzoeken
alvorens een besluit te nemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

355-09

Gemeente stelt dat er voor een goed vergelijk
tussen de referentievariant en andere varianten
verder moet worden gekeken dan alleen ElstOldenzaal.

Bij de vergelijking van de routevarianten tussen Zutphen
en Hengelo zijn de effecten in het studiegebied tussen
Zutphen en Hengelo van belang, daarbuiten niet.

355-10

Gemeente is van mening dat door zo veel mogelijk
gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen

Het ministerie heeft extra studies laten uitvoeren (de
zogeheten 'goederenstudies') naar alternatieven voor de
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van het goederenvervoer (water) en andere routes
die veel geschikter zijn voor goederenvervoer over
het spoor het aantal goederentreinen via bestaand
spoor zo veel mogelijk moet worden beperkt.

PHS GON. Een van die studies onderzoekt de
mogelijkheid van de binnenvaart als alternatieve
modaliteit voor goederenvervoer. Uit die studie werd
duidelijk dat maximaal 9% van het huidige
goederenvervoer per spoor overgenomen kan worden
door de binnenvaart. Echter, kost dit de verlader meer
geld en tijd en dus zal zo'n verschuiving uitsluitend tot
stand komen als er onvoldoende spoorcapaciteit
beschikbaar is. Uit zichzelf kiezen verladers immers voor
de goedkoopste modaliteit voor hun specifieke vervoer.
Ook de studies naar intensiever gebruik van de
Betuweroute en het actualiseren van de NOV, hebben
niet geleid tot een wijziging van de voorkeursbeslissing
van het kabinet.

355-11

In het MER wordt uitgegaan van de situatie dat het
Basisnet spoor reeds is vastgesteld. Gemeente is
van mening dat de varianten 'neutraal' beoordeeld
worden op het thema externe veiligheid. Dit gaat
voorbij aan het feit dat er langs de verschillende
routes er een groot verschil is in aantallen
aanwonenden ofwel risico-ontvangers.

De gevraagde informatie wordt opgenomen in de
e
Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
gepubliceerd zal worden.

355-12

Gemeente Deventer stelt dat het
capaciteitsonderzoek van het
goederenemplacement Deventer niet is voorgelegd
aan een toetsende instantie zoals het RIVM. Het
externe veiligheidsrapport is volledig gebaseerd op
risico-onderzoeken die zijn opgesteld in het kader
van Basisnet maar waarbij nog steeds vraagtekens
zijn te stellen.

Het capaciteitsonderzoek van het emplacement
Deventer is gebaseerd op de bestaande
milieuvergunning, die de gemeente Deventer zelf heeft
verstrekt voor dat emplacement.

355-13

Gemeente vindt dat van de risicoberekeningen van
het doorgaand spoor de totstandkoming van de
invoer (input data) van de bevolking onduidelijk
is. Gemeenten langs het spoor hebben geen inzicht
gekregen in de gebruikte bevolkingsbestanden.
Daarbij zijn ook geen gegevens bij gemeenten
opgevraagd, uitgezonderd wat betreft de destijds
nog niet gerealiseerde zogenaamde 'zachte
plannen'. Gemeente verwacht dat de berekende
groepsrisico's zijn onderschat en dat
toekomstige berekeningen ten behoeve van
bestemmingsplannen afwijkende rekenresultaten
zullen laten zien.
In het rapport wordt geschetst dat bij de varianten,
met gemiddeld zes meer treinen per etmaal dan in
de referentiesituatie, er minder geluidgehinderden
zijn. Dit wordt veroorzaakt door de omstandigheid
dat deze zes extra treinen er juist voor zorgen dat
geluidproductieplafonds worden overschreden
(druppels die de emmer doen overlopen), waardoor

De gegevens waar de gemeente om vraagt zijn geleverd
en gebruikt in het kader van de voorbereiding van
Basisnet. Die gegevens zijn beschikbaar voor alle
gemeenten met de zogenaamde 'Basisnet-viewer'.

355-14

De werkruimte van 1,5 dB is, volgens de Memorie van
Toelichting bij de wijziging van de Wet milieubeheer,
bedoeld om fluctuaties in de verkeersomvang op te
vangen en omdat de beheerder bij groei van het verkeer
het treffen van geluidbeperkende maatregelen moet
kunnen voorbereiden. Jaarlijks wordt door Prorail
gerapporteerd over de naleving van de GPP-waarden.
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maatregen nodig zijn die als effect hebben dat de
geluidbelasting ca. 3 dB afneemt tot onder de
heersende waarde. Gemeente stelt dat de
geschetste referentiesituatie strijdig lijkt met het
uitgangspunt van de wet. i.e. de werkruimte van de
beheerder mag niet leiden tot structurele toename
van geluidsbelasting.

Wanneer de GPP-waarden dreigen te worden
overschreden worden doelmatige maatregelen
genomen om de niveaus weer te verlagen tot onder de
GPP-waarden. Het opvullen van de
geluidproductieplafonds, waar de werkruimte, deel van
uitmaakt, is dus in overeenstemming met de SWUNGwetgeving.

355-15

Bij het onderdeel geluid wordt in beeld gebracht
hoeveel (potentieel) gehinderde personen er zijn in
de huidige situatie, in de referentiesituatie en bij de
vier varianten door te bepalen hoeveel gebouwen
zich bevinden binnen de contour van de
(voorkeurs)grenswaarde uit de Wet geluidhinder
voor nieuwe situaties (= 55 dB). Daarnaast wordt,
als tweede stap, getoetst in hoeverre wordt
voldaan aan de wettelijke normen. Gemeente stelt
dat voldoen aan de norm niet betekent dat alle
hinder is weggenomen.

In het MER-rapport wordt conform de Nederlandse weten regelgeving aangegeven welke doelmatige
maatregelen getroffen kunnen worden om te voldoen
aan geldende geluidsnormen. Het kan zeker voorkomen
dat mensen zich desondanks gehinderd zullen blijven
voelen. Er bestaat echter geen wettelijke verplichting
om deze persoonlijke hinder verder te beperken.

355-16

Gemeente is van mening dat het grotendeels
toekennen van de 'werkruimte' aan de beoogde
goederenroute Oost-Nederland niet in
overeenstemming is met de uitgangspunten van de
SWUNG regelgeving, omdat hiermee mobiliteit
wordt beperkt.

In de SWUNG regelgeving is vastgelegd hoe bij
uitbreidingen en veranderingen aan het spoor met het
geluidaspect moet worden omgegaan. Hierbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen goederenverkeer en
personenvervoer.

355-17

Gemeente stelt dat rekening houden met
reizigerstreinen omkering van de werkelijkheid is.
De werkelijkheid is dat het spoortracé nu
hoofdzakelijk voor personenvervoer dient en dat
onderzocht moet worden of het toevoegen van
goederenvervoer aanvaarbaar is.

Gemeente benoemt een probleem dat niet bestaat. Bij
alle 4 varianten si het spoorontwerp zodanig dat zowel
alle verwachte reizigerstreinen alsook alle verwachte
goederentreinen probleemloos kunnen rijden.

355-18

Gemeente stelt dat hoewel Rekenmethode II uit het
Reken en meetvoorschrift 2012 is toegepast, de
invoergegevens ontbreken. Bovendien is het de
gemeente onduidelijk hoe het kopmaken in
Deventer akoestisch is gemodelleerd. Het is
onduidelijk of er met een toeslag is gerekend.

Voorgesteld wordt dat de gemeente zich met deze
vragen richt tot de projectleider PHS GON van ProRail.

355-19

Gemeente stelt dat hoewel Rekenmethode II uit het
Reken en meetvoorschrift 2012 is toegepast, de
invoergegevens ontbreken. Het is de gemeente niet
duidelijk op basis waarvan de begrenzing van het
onderzoeksgebied is gekozen. Gemeente is van
mening dat het onderzoeksgebied te klein is.

Als onderzoeksgebied is een gebied van 1000 m rondom
de spoorlijn genomen. Voor een vergelijking van de
verschillende varianten is dit gebied groot genoeg. Dit is
zichtbaar in de geluidcontouren die zijn opgenomen in
bijlage VI van het Effectenrapport Geluid en in het
Effectenrapport Ecologie.

355-20

Volgens de gemeente is het niet mogelijk op
adresniveau vast te stellen wat de effecten zijn van
de diverse varianten. Omdat er met een GISapplicatie is gewerkt moet dit wel mogelijk zijn.

In het MER wordt een vergelijking gemaakt tussen de
e
verschillende varianten. In de vervolgstudies (MER 2
fase en OTB) worden er op basis van de gekozen variant
op adresniveau mogelijke doelmatige maatregelen
bepaald. Pas dan komt dit detailniveau aan de orde.
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355-21

Gemeente stelt dat er rekening moet worden
gehouden met de cumulatie van geluid op de
locaties, waar het spoor de Rijksweg kruist of
aansluit op het spoorwegemplacement.

In het Effecten rapport Geluid zijn de verschillende
varianten naast elkaar gezet zodat er een keuze kan
worden gemaakt. De cumulatie is in dit rapport
kwalitatief beschreven en is belangrijk bij het bepalen
van geluidbeperkende maatregelen in samenhang met
andere bronnen. Dit valt thans buiten de scope van het
huidige onderzoek maar bij een gedetailleerd
vervolgonderzoek zoals een Ontwerp Tracébesluit zal op
dit aspect gedetailleerd worden ingegaan.

355-22

Volgens gemeente wordt er geen goed onderscheid
gemaakt tussen (potentiële) hinder enerzijds en
normstelling (de Beleidsregel trillinghinder spoor,
verder BTS) anderzijds. Als gevolg hiervan wordt
voor de bepaling van het aantal gehinderde
gebouwen voor de Twentelijn een andere
dosismaat gehanteerd (de Vper) dan voor de
IJssellijn en voor de Twentekanaallijn (Vmax) en
geeft het onderzoek geen goed beeld van de
verschillen in effecten op trillingshinder.
Gemeente stelt dat voor de huidige situatie, de
referentiesituatie en voor de vier varianten had
moeten worden vastgesteld hoeveel woningen zich
bevinden binnen de streefwaarde voor trillingen
voor bestaande situaties (=tabel 2 uit de BTS). Dat is
volgens gemeente niet gebeurd waardoor een goed
vergelijk tussen de varianten niet mogelijk is.

Zie beantwoording Kernpunt: K182

355-24

Volgens gemeente is er geen zicht op de financiële
gevolgen van trillingsmaatregelen omdat de tweede
stap in het trillingsonderzoek (welke maatregelen
nodig) nog niet volledig heeft plaatsgevonden.

Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

355-25

Gemeente heeft bezwaar dat het trillingsonderzoek
volledig is opgehangen aan de BTS, terwijl het nog
niet zeker is dat de BTS bestuursrechtelijk zal
standhouden.

Zie beantwoording Kernpunt: K183

355-26

In de rapportage wordt geconstateerd dat ten
aanzien van trillingen de streefwaarde wordt
overschreden. Het bevreemdt gemeente dat er
geen schade wordt verwacht en dus geen
maatregelen worden genomen. Mogelijk zijn
maatregelen niet mogelijk of doelmatig, maar dit
zou juist vermeld moeten worden.

Bij trillingen wordt onderscheid gemaakt tussen
trillingen die leiden tot trillingshinder (voor personen),
en trillingen die leiden tot trillingsschade (voor
gebouwen). De trillingen die voor personen hinderlijk
zijn leiden nog (lang) niet tot schade aan gebouwen,
daarvoor zijn aanzienlijk hogere trillingssterktes nodig.
Een eerste indicatie van de te nemen
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
e
e
het MER 1 fase. In het MER 2 fase wordt voor
trillingsmaatregelen een doelmatigheidsafweging

355-23

Conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is
trillingshinder onderzocht op basis van de BTS. De BTS
kijkt naar een toename van de trillingshinder, niet naar
bestaande gevallen. In de aanvulling op het MER, die
eind 2013 verschijnt, wordt als aanvullend
beoordelingscriterium voor trillingshinder het aantal
potentiële overschrijdingen van de A2-grenswaarde uit
de BTS gehanteerd. Dit criterium geeft (meer) inzicht in
het aantal potentieel gehinderden in de huidige situatie.
Beide criteria worden gebruikt in de vergelijking van de
varianten.

Pagina 403 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording
gemaakt. Inderdaad kan het zo zijn dat maatregelen op
bepaalde plaatsen niet mogelijk of niet doelmatig zijn.
het geluidbeleid zijn dergelijke kosten-baten analyses al
vrij lang gebruikelijk.

355-27

Gemeente is het niet eens met het achterwege
laten van een nadere beschouwing van Lnight. Het
is volgens gemeente evident dat het absolute
niveau van de Lnight lager ligt dat de berekende
Lden. De gezondheidsimpact van Lnight is echter
vele malen groter.

In het effectrapport gezondheid is beschreven wat de
effecten kunnen zijn van ernstige slaapverstoring. De
gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door middel
van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight dat deze bepalend is.

355-28

Gemeente ondersteunt de reactie van de GGD
IJsselland. Gemeente en GGD stellen dat
op essentiële onderdelen informatie ontbreekt en
daarom geen juiste totaalafweging gemaakt kan
worden

De effecten op de gezondheid zijn in beeld gebracht
door middel van de GES-systemathiek zoals vastgesteld
door de overheid in samenwerking met GGD Nederland.
Hierin is geen effectbepaling en beoordeling opgenomen
voor trillingen.

355-29

Gemeente stelt dat het methodisch niet juist is om
nu het begrip gebruikswaarde te introduceren.
Voor andere aspecten wordt ook alleen gekeken
naar de effecten in het onderzoeksgebied, terwijl
bij de gebruikswaarde te totale rittijd wordt
gegeven tussen de Rotterdamse haven en
Duitsland.

Het klopt dat andere aspecten in tegenstelling tot de
gebruikswaarde op de effecten op de lokale
omgeving/het projectgebied worden beoordeeld. Deze
aspecten staan ook in directe relatie tot de lokale
omgeving. Met betrekking tot de gebruikswaarde is er
voor gekozen om de gehele rittijd mee te nemen en het
verschil in rittijd tussen de varianten te bepalen.
Hierdoor staat de tijdswinst per variant in verhouding
tot de totale rittijd. Zou je de varianten onderling slechts
vergelijken op het betreffende tracé, dan kan er een
scheef beeld geschetst worden.

355-30

Gemeente vindt dat door het gebrek aan
visualisaties de impact op het landschap
onvoldoende in beeld is gebracht.

355-31

Gemeente mist bij het aspect cultuurhistorie de
aandacht voor de doorsnijding van de escomplexen
bij De Bannink en landgoed Oxerhof.

In het huidige MER 1 fase is een visualisatie
meegenomen (zie bladzijde 69 hoofdrapport). In de
e
aanvulling van het MER 1 fase hoofdstuk 8 komt meer
aandacht voor de visuele effecten.
Het MER gaat in op deelaspecten waarmee de
verschillende varianten kunnen worden vergeleken.
Behalve de aantasting van de landgoederen zijn ook de
karakteristieken van het gebied, waar de escomplexen
onderdeel van zijn, meegewogen. In latere fasen wordt,
bij keuze voor de betreffende variant, een en ander
uitgewerkt.

355-32

Gemeente is van mening dat alle varianten over de
IJssellijn/Twentelijn grote hinder zullen veroorzaken
bij de wijk Colmschate Zuid. Er zal hier een
cumulatie van effecten optreden. Dit effect ziet de
gemeente nog niet terug in het rapport.

Zie beantwoording Kernpunt: K550

355-33

Gemeente stelt dat het tracé op de afbeelding op
pagina's 15 en 103 dichter langs de kern Bathmen
te lopen dan op andere afbeeldingen.

Deze kaartjes zijn schematische afbeeldingen. Voor een
duidelijkere afbeelding verwijzen wij naar de bijlage
'Ontwerpen 'met tekeningen van de tracés op een

e
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topografische ondergrond.

355-34

Gemeente vreest voor verslechtering van de
leefomgeving in Oost Nederland. Zij vraagt om
generatiebestendige oplossingen, waarin niet alleen
naar wettelijke normen wordt gekeken, maar ook
nadrukkelijk de menselijk en maatschappelijke
aspecten worden meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

355-35

De gemeenteraad heeft zich uitgesproken dat het
niet wenselijk is dat binnen de gemeente Deventer
intensivering van het goederenvervoer wordt
gerealiseerd.

De uitspraak tegen het project PHS-GON is door ons
geregistreerd.

356-01

Inspreker constateert dat het PHS uitsluitend
betrekking heeft op het vervoer van reizigers en in
het geheel niet met de Goederenroutering Oost
Nederland. Nadere bestudering leert dat het PHS
vrijwel geheel buiten enige goederenroutering valt.
Inspreker beschouwt PHS als politiek excuus om
goederenvervoer over bestaand spoor door te
drukken.

Het programma Hoogfrequent Spoorvervoer heeft een
component Reizigersvervoer en een component
Goederenvervoer. Het geschikt maken van de
Goederenroute Oost-Nederland voor meer
goederentreinen is daarvan onderdeel. De noodzaak
hiervoor ligt zowel in de goederenprognoses (de
verwachte groei van het goederenvervoer tot rond het
jaar 2030), de wens om de Betuweroute zoveel mogelijk
te gebruiken, als in de wens om spoorcapaciteit vrij te
maken om de frequentie van de reizigerstreinen in de
brede Randstad mogelijk te maken.

356-02

Inspreker stelt dat er eenvoudigweg geen
toekomstvast goederenvervoer over bestaand
spoor bestaat. Er zijn gevolgen op het gebied van
trillingen en de ondergrond moet worden
aangepast tot op grote diepte. De spoorlijn Zutphen
- Hengelo zal moeten worden uitgevoerd met de
kwaliteit van de Betuweroute.

Wanneer de trillingen ontoelaatbaar toenemen ten
e
gevolge van het project, worden bij de 2 fase van het
MER maatregelen in detail nader onderzocht. Door het
nemen van maatregelen wordt de toename van de
trillingshinder ten opzichte van de huidige situatie
beperkt. Een eerste indicatie van de te nemen
maatregelen is opgenomen in de aanvulling op het MER,
die eind 2013 verschijnt. Bij deze maatregelenanalyse
worden ook verbeteringen aan het spoor meegenomen.

356-03

Inspreker stelt dat, hoewel trillingen het meest
e
heikele onderwerp voorstelt, hier in het MER 1
fase bijzonder weinig over wordt geschreven.

Het MER 1 fase is een samenvatting van alle
onderliggende studies naar de effecten van de varianten
op een groot aantal thema's. Omdat het een
samenvatting betreft, zijn de teksten per thema
beknopt. Meer gedetailleerde informatie is in het
aspectrapport Trillingen te vinden, en in de Aanvulling
op het MER, die eind 2013 verschijnt.

356-04

Inspreker stelt dat, naast het bijzonder slechte
woonmilieu ook de verkoopbaarheid van
particuliere woningen een problematiek van de
eerste orde voor de omwonenden is.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

356-05

Inspreker stelt dat haar voorkeur niet uitgaat naar
een van de vier varianten omdat de toekomstvaste
routering niet zal worden vervuld en er op de
trajecten Elst - Oldenzaal teveel reizigerstreinen per
dag gepland zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K153

e
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356-06

Inspreker stelt dat haar voorkeur niet uitgaat naar
een van de vier varianten omdat de er gevaren zijn
verbonden aan het vervoer van gevaarlijke
chemische verbindingen door alle bebouwde
kommen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is noodzakelijk voor
het functioneren van onze economie. Dat vervoer is dan
ook toegestaan op alle spoorverbindingen in het hele
land.

356-07

Inspreker stelt dat het hoofdstuk veiligheid voor de
burgers niet voldoende wordt onderschreven. Het
is merkwaardig dat de vier varianten het geheel
zonder veiligheidsmaatregelen moet stellen, terwijl
er wel veel mensen naast wonen.

Veiligheidsmaatregelen worden alleen getroffen als uit
onderzoek blijkt dat de risico's groter zijn dan de
daarvoor wettelijk geldende normen. Bij geen van de 4
varianten is dat het geval. Het vervoer van gevaarlijke
stoffen omvat nog geen 2 % van het totale verwachte
goederenvervoer.

356-08

Inspreker stelt dat de belangrijkste voorwaarde
voor het verbeteren van de veiligheid, het beperken
van de te hoge snelheden van de goederentreinen
is. Verzocht wordt de snelheid van de
goederentreinen te beperken tot maximaal 60
kilometer per uur.

Zie beantwoording Kernpunt: K050

356-09

Inspreker berekent dat in 2030 mogelijk sprake kan
zijn van meer dan 200.000 goederentreinen. De
vraag is of in 2030 het Nederlandse spoorwegnet
een dergelijke vloed van goederentreinen aankan.
Zelfs de Betuweroute capaciteit zal dan in ieder
geval overvoerd of overtroffen worden.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Voor het MER
heeft IenM gekozen voor het hanteren van het
economische hoge scenario. Een dergelijk scenario is af
te wikkelen op het Nederlandse spoornetwerk wanneer
de maatregelen die in PHS zijn voorzien worden
uitgevoerd.

356-10

Inspreker vraagt zich af of er niet een Tweede
Betuweroute nodig zal zijn, wanneer de door B.
Kuipers, haveneconoom aan de Erasmus
Universiteit, genoemde 30 miljoen containers
wordt gerealiseerd.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen.Voor het MER heeft
IenM gekozen voor het hanteren van het economische
hoge scenario. Een dergelijk scenario is af te wikkelen op
het Nederlandse spoornetwerk wanneer de maatregelen
die in PHS zijn voorzien worden uitgevoerd.
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356-11

Inspreker stelt dat de beoordeling van de effecten
e
door aanzienlijk meer trillingen in het MER 1 fase
niet uit de doeken wordt gedaan. Ondanks
zwaardere, langere en sneller rijdende treinen
wordt geen kwalitatieve toename van trillingen
genoemd. naar de mening van de inspreker schiet
hier de rapportering naar trillingswaarde
schromelijk te kort. In de onderliggende
rapportering voor trillingen, worden beweringen
gedaan over afstand van spoor tot de afstand, waar
geen schade meer te ervaren zal zijn. Inspreker
geeft aan geheel andere ervaringen te hebben
opgedaan.

In de berekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van
het trillingsonderzoek, is rekening gehouden met de
snelheid en lengte van treinen, evenals met het type en
aantal treinen. Al deze, en nog meer parameters,
hebben invloed op de trillingssituatie in een woning en
zijn meegenomen in de berekeningen. Op basis van deze
berekeningen wordt een uitspraak gedaan over het
mogelijk wel of niet optreden van een voelbare toename
van de trillingshinder. Trillingsschade wordt
geanalyseerd met behulp van metingen conform de SBR
A-richtlijn en een daartoe geldend protocol voor
trillingsschade van ProRail. Bij een groot aantal metingen
in Nederland, waarbij beoordeeld is op de SBR Arichtlijn, geeft deze richtlijn aan er geen schade zal
optreden ten gevolge van treinverkeer. Het project leidt
niet tot een toename van het aantal gebouwen waar,
conform de SBR A-richtlijn, mogelijk trillingsschade
optreedt. Langdurige ervaring met deze richtlijn bij
metingen in woningen langs het spoor geeft aan dat de
kans op schade ten gevolge van trillingen van
treinverkeer verwaarloosbaar is. De genoemde
uitspraken zijn op deze ervaringen gebaseerd.

356-12

Inspreker pleit voor vaste opstellingen van
apparatuur voor de metingen van trillingen op een
aantal vaste punten in woonkernen langs de
spoorlijn op variërende afstanden tot de
betreffende spoorlijn in het gebied van de vier
varianten en ook langs de IJssellijn. Zowel voor
metingen in de bodem als ter plaatse van
woningen.

Bij het onderzoek ten behoeve van de 2 fase van het
MER zullen metingen in woningen worden uitgevoerd in
het gehele projectgebied. Het maken van vaste
opstellingen in woningen die permanent trillingen
monitoren is vanuit kostenoogpunt niet realiseerbaar,
daarnaast dienen deze opstellingen in het midden van
de vloer geplaatst te worden. In de meeste woningen
veroorzaakt dat, zeker gedurende langere tijd, veel
overlast.

356-13

Inspreker pleit voor een meetmethodiek om
wagons eruit te halen die technisch niet op orde
zijn. Er dient een correlatie te komen tussen de
gemeten trillingen en de weergegeven waardes in
de rapporteringen ten opzichte van de
treingewichten, snelheid en technische toestand
van de afzonderlijke treinen, die passeren en
gemeten worden.

ProRail beschikt over een operationeel meetsysteem dat
landelijk is uitgerold en op vaste punten langs het spoor
gegevens over treinen registreert. Veel van de
genoemde correlaties zijn al bekend, of worden
momenteel in internationaal onderzoek vastgesteld.

356-14

Inspreker kiest voor een alternatief, de
zogenaamde E2 variant (Nieuwe Noordtak). Deze
variant is een nieuw aan te leggen spoorlijn door de
oostkant van de Achterhoek in Gelderland en
Twente in Overijssel. Op die manier worden de
aanwonenden van één van de vier varianten en van
de IJssellijn en tevens van de E2 variant van
trillingen, die verwoestend uitpakken, vrijgesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

356-15

Ten aanzien van de kosten van het technisch

Zie beantwoording Kernpunt: K008

e
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oppeppen van één van de vier varianten uit het
e
MER 1 fase en de toevoeging in een later
tijdstraject ten aanzien van de IJssellijn, is de
investering in de E2 variant (Nieuwe Noordtak) een
bijzonder lonende en efficiënte onderneming. In de
E2 variant is slechts een ruimteslag van 100 hectare
nodig , en aanzienlijk mindergeluidsschermen
indien het uitgegraven zand het uitgegraven zand
direct naast de spoorlijn voor verhoging en
geluidsbarrière gebruikt kan worden.

356-16

Inspreker stelt dat de materiële en
maatschappelijke schade aan woningen en
e
gebouwen langs de Variant MER 1 fase en de
IJssellijn vermeden worden met een NOV variant.
Deze schade wordt nu reeds op ongeveer € 675
miljoen becijferd.

Alternatieven in de vorm van aanleg van een nieuwe
spoorlijn zijn mogelijk maar zeer ingrijpend en kostbaar.
Voor het aantal goederentreinen waar het in PHS in
Oost-Nederland om gaat is een nieuwe spoorlijn niet
nodig omdat de extra treinen op het bestaande
spoorwegennet afgewikkeld kunnen worden, mits
adequate maatregelen worden getroffen om de overlast
naar de omgeving te beperken. Aangezien de herkomst
van de becijfering van de schade van €675 miljoen
onbekend is, kan daar geen oordeel over worden
gegeven.

356-17

Inspreker vraagt zich af waarom de nul-plusalternatieven nu wel in behandeling worden
genomen, terwijl deze in 1998 zijn afgevallen.

Zie beantwoording Kernpunt: K164

356-18

Inspreker stelt dat het goederenvervoer op de
spoorweg in Duitsland in het Mittelrhein gebied aan
beide zijden van de Rijn tot een einde gaat komen.
Inspreker vraagt zich af of Nederland eerst ook een
identieke situatie van geluid- en trillingenoverlast
gaat doormaken.

Met de introductie van de geluidproductieplafonds is de
ongeremde groei van geluid aan banden gelegd. Elk jaar
wordt in het kader van de naleving door Prorail
gerapporteerd wat de geluidniveaus op de
referentiepunten zijn. Hierin worden de gerealiseerde
gegevens van het voorgaande jaar gehanteerd. Indien
het geluidproductieplafond wordt overschreden , moet
onderzocht worden wat de akoestische gevolgen zijn
voor geluidgevoelige bestemmingen en welke
(aanvullende) doelmatige maatregelen dan mogelijk zijn.

356-19

Inspreker is zeer verbaasd dat grote firma´s zoals
ProRail en anderen beweren nog nooit van schade
en trillingen hebben gehoord. Dit ondanks het feit
dat honderden mensen hun schade bij o.a. ProRail
door de jaren heen hebben gemeld.

In het trillingsonderzoek wordt niet gesteld dat er nog
nooit meldingen van schade bij ProRail zijn gedaan. Bij
een groot aantal metingen in Nederland, waarbij
mogelijke trillingsschade beoordeeld is op de SBR Arichtlijn, geeft deze richtlijn aan er geen schade zal
optreden ten gevolge van treinverkeer. Het project leidt
niet tot een toename van het aantal gebouwen waar,
conform de SBR A-richtlijn, mogelijk trillingsschade
optreedt. Langdurige ervaring met deze richtlijn bij
metingen in woningen langs het spoor geeft aan dat de
kans op schade ten gevolge van trillingen van
treinverkeer verwaarloosbaar is. De genoemde
uitspraken zijn op deze ervaringen gebaseerd.

356-20

Inspreker stelt dat de SBR richtlijn en de BTR zeer

De SBR B-richtlijn is een breed geaccepteerd
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ver beneden de maat zijn. Trillingen dienen, volgens
inspreker, met de huidige uitstekende en
nauwkeurige apparatuur in alle volheid naar
kwalitatieve en kwantitatieve hoedanigheden en
grootheden te gemeten en in de rapportages
weergegeven te worden.

beoordelingskader voor trillingshinder, en is gebaseerd
op andere internationaal bruikbare normen, zoals de
Duitse DIN 4150-norm. In deze beoordelingskaders
wordt aangegeven aan welke kwalitatieve en
kwantitatieve aspecten trillingsmetingen, -apparatuur en
rapportages dienen te voldoen. De trillingsmetingen die
e
ten behoeve van de 2 fase van het MER zullen worden
uitgevoerd, zullen dan ook zeker aan de gevraagde
aspecten voldoen.

356-21

Inspreker wacht reeds 20 jaar (1993-2013) op een
goede wetgeving op het gebied van trillingen. Al die
tijd is de regering in gebreke gebleven om de juiste
wetgeving te formuleren. Omdat de overheid teveel
treuzelt om in openheid met trillingen om te gaan is
wordt dringend geadviseerd om te komen tot een
klachtensysteem en met schade afwikkeling.

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt
wetgeving ten aanzien van trillingshinder voorbereid. Bij
klachten over trillingsschade, die volgens u gevolg zijn
van het treinverkeer, kunt u contact opnemen met
ProRail, afdeling Publiekscontacten. Zij hanteren een
procedure voor het samen beoordelen van schade.

356-22

Inspreker stelt dat een dergelijk systeem bij een
onafhankelijke partij dient te worden
ondergebracht. Deze instantie dient een neutraal
en uitgebreid mandaat te worden verleend voor het
meten van trillingen naar zijn complete aard,
sterkte en eigenschappen op wetenschappelijke
wijze. Dan wordt duidelijk, wat trillingen naar de
omwonenden van een spoorlijn veroorzaken.

Er is reeds veel (internationaal) wetenschappelijk
onderzoek beschikbaar over de relatie tussen de
optredende trillingen en de mate van hinderbeleving.
Veel van dergelijke onderzoeken zijn specifiek
toegespitst op de hinderbeleving van trillingen in de
omgeving van spoorlijnen. De gevraagde onderzoeken
zijn dus al uitgevoerd en vrij beschikbaar.

356-23

Inspreker doet een dringend beroep om tot een
intellectueel goede en professionele goederenlijn te
geraken, teneinde daarmee een goede en
betrouwbare af- en aanvoer van containers en
andere vrachten per goederentrein van en naar
Rotterdam te garanderen.

Onduidelijk is wat concreet bedoelt wordt met een
intellectueel goede en professionele goederenlijn. Als
hiermee de aanleg van nieuw spoor bedoeld wordt, dan
is onze reactie dat dit inderdaad mogelijk is maar zeer
ingrijpend en kostbaar. Voor het aantal goederentreinen
waar het in PHS in Oost-Nederland om gaat is een
nieuwe spoorlijn niet nodig omdat de extra treinen op
het bestaande spoorwegennet afgewikkeld kunnen
worden, mits adequate omgevingsmaatregelen worden
getroffen. De PHS-Voorkeursbeslissing van het Kabinet
van juni 2010 gaat daarom uit van Goederenroutering in
Oost-Nederland via bestaand spoor.

357-01

Standaardreactie: Bijlage bij reactie Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Bijlage bij reactie
Landsdeel Oost

357-02
358-01

Standaardreactie: Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Landsdeel Oost

Inspreker stelt dat de spoorlijn in de varianten Ten
westen van Bathmen en Ten oosten van Bathmen
dwars door landgoed Oxerhof zijn geprojecteerd en
dat de effecten hiervan op recreatieve beleving,
landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische
waarden enorm zijn. Realisatie van deze varianten
betekent een onherstelbare aantasting van de
eenheid van het landgoed. Inspreker stelt dat deze

Wij delen de zorg dat het landgoed Oxerhof wordt
aangetast. In het MER achtergrondrapport, Hoofdstuk
5.7, wordt beschreven hoe compensatie en mitigatie
plaats zouden kunnen vinden. Er staat ook dat deze
effecten gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden,
maar niet opgeheven kunnen worden.
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effecten in het MER onvoldoende worden gezien en
onderkend.

358-02

Inspreker doet een dringende oproep om bij de
keuze voor één van de vier routevarianten het
landgoed de Oxerhof te sparen.

De effecten op het landschap zijn meegenomen in het
e
MER 1 fase . Daarmee worden ook de eventuele
effecten op het landgoed meegewogen bij de beslissing
van de Staatssecretaris van IenM voor een
e
voorkeursvariant. In het MER 2 fase en voor het
Ontwerp Tracébesluit zal een meer gedetailleerd
onderzoek worden uitgevoerd waarbij bezien wordt
welke maatregelen er nodig en mogelijk zijn om
eventuele aantasting van het landgoed zoveel mogelijk
te voorkomen of te mitigeren.

358-03

Inspreker verzoekt om stichting IJssellandschap als
grote grondeigenaar en stakeholder apart te
informeren en te betrekken bij het project.

Indien in de volgende fase van het MER de noodzaak
ontstaat om vanwege uw positie als grondeigenaar
overleg met u te voeren, zal hierover contact worden
opgenomen.

359-01

Inspreker stelt dat in het MER bij de mensgerichte
thema's het verschil in aantal omwonenden tussen
de verschillende varianten onvoldoende wordt
meegewogen in de beoordeling van de effecten (in
het bijzonder trillingen, geluid, langere wachttijden
en veiligheidsrisico's).

In de Aanvulling op het MER, die eind 2013 verschijnt,
zullen de verschillen op de genoemde aspecten beter
zichtbaar worden gemaakt, namelijk bij elke variant
uitgesplitst per woonkern.

359-02

Inspreker stelt dat er bij de kostenbegroting te
weinig maatregelen zijn opgenomen ter bestrijding
van de hinder op het traject Almelo-Borne.
Ongelijkvloerse kruisingen zijn noodzakelijk en ook
de bestrijding van geluidhinder, overlast door
trillingen en het beperken van veiligheidsrisico's
vergt meer maatregelen. Inspreker vraagt om de
kosten voor de benodigde maatregelen op de
trajecten via Almelo-Borne alsnog op te nemen.

Een eerste indicatie van de kosten voor
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten van
trillingsmaatregelen zullen worden meegenomen in de
afweging van de projectvarianten.

360-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

361-01

Inspreker geeft aan waardering te hebben voor de
open werkwijze waarin met alle betrokken partijen
de voor- en nadelen van het PHS wordt besproken
en afgewogen en vraagt om deze wijze voort te
zetten.

Dank voor deze waardering.

361-02

Inspreker vraagt om vast te houden aan de
Voorkeursbeslissing PHS, waaronder de
goederenroutering volgens het 2/2/2-model,
aangezien dit de meest toekomstvaste oplossing is
voor de Randstad en zowel het reizigers- als het
goederenvervoer het beste faciliteert.

Zie beantwoording Kernpunt: K065

362-01

Inspreker heeft voorkeur voor een nieuwe spoorlijn
langs de N18, die optimaal kan worden ingepast en
woonomgevingen het minst belast. De kosten (2,5

Zie beantwoording Kernpunt: K008
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miljard) zijn een goed project voor economische
groei, wellicht een belegging voor pensioenfondsen.

363-01

Inspreker stelt dat variant “Kopmaken te Deventer”
nu ook al mogelijk maar blijkbaar niet aantrekkelijk
is. In het rapport “Verwerking herijkte
goederenprognoses PHS”, ProRail, 22 maart 2013,
wordt gesteld dat bij de berekening met het
routeringsmodel NEMO is uitgegaan van een boog
bij Deventer. Over kopmaken wordt in dat rapport
niet gesproken, anders dan dat kopmaken in NEMO
een straffactor geeft van 60 minuten.

Het kopmaken in Deventer kan ook thans inderdaad,
maar slechts voor een enkele trein per etmaal. Bij
toepassing voor grote treinaantallen moet er, naast het
aanbrengen van infrastructurele aanpassingen, ook
worden bekeken wat de effecten van deze variant op de
omgeving zijn. Daarom is deze variant in het MER
beschouwd samen met varianten waarvoor nieuwe
spoorgedeelten moeten worden aangelegd.

363-02

Gemeente stelt voor om de kleine verbindingsboog
Deventer alsnog te onderzoeken, omdat relatief
goede maatregelen mogelijk zijn. De opmerking van
toenmalig minister Eurlings om deze variant niet
verder te onderzoeken was niet op onderzoek
gebaseerd en bij nader inzien wellicht niet erg
verstandig. Het zou maar zo kunnen dat deze
variant in de praktijk de minste gevolgen heeft
(omdat relatief goede maatregelen mogelijk zijn).

Zie beantwoording Kernpunt: K187

363-03

Inspreker acht het beter om een integrale afweging
te maken in overleg met en inbreng van de
gemeente en de inwoners.

Middels de inspraakmogelijkheden die de m.e.r.procedure en te zijner tijd de tracéwetprocedure biedt,
is sprake van een ruime inbreng van gemeente en
inwoners bij de te maken afwegingen voor
besluitvorming.

364-01

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

365-01

Inspreker vraagt of in variant 4 Twentekanaal alle
kosten wel toegerekend moeten worden aan
goederenverkeer, aangezien elektrificatie en
(mogelijk) dubbel spoor al in 'plan Rail 21' (1988)
was opgenomen - maar nooit uitgevoerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K166

366-01

Inspreker merkt op dat het MER voor een burger
niet te doorgronden is door de enorme hoeveelheid
aan gegevens en daardoor ook niet op haar merites
te beoordelen.

Bij het opstellen van het MER 1 fase hebben we grote
zorgvuldigheid betracht in het formuleren van de
teksten. Gezien de complexiteit van de materie hebben
wij begrip voor uw reactie. Daarom hebben we op 12
locaties informatieavonden georganiseerd, om
geïnteresseerden te helpen bij het doorgronden van het
MER.

366-02

Inspreker vindt dat de titel misleidend gekozen is
waardoor de indruk ontstaat dat bewust
“verstoppertje” gespeeld wordt. De titel van het
MER moet de lading duidelijk dekken (gevaarlijk
verkeer door Oost-Nederland) en herkenbaar zijn

Zie beantwoording Kernpunt: K188

e
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voor de burger.

366-03

Inspreker vindt dat één totaal MER geschreven
moeten worden voor het gehele tracé van Elst t/m
Oldenzaal; dan ontslaat werkelijk inzicht in de totaal
impact van het project en de milieueffecten.

In de Notitie Reikwijdte en detailniveau is aangegeven
e
waarom voor een MER in 2 fasen is gekozen. Het MER 2
fase voorziet in een beoordeling van de milieueffecten
voor het gehele tracé.

366-04

Inspreker constateert dat van de ambitie niets meer
over is mede gezien het ontbreken van politiek
draagvlak, het voorlopig ontbreken van budget, de
krimp in reizigersaantallen en
goederenvervoeromvang en de sterk gereduceerde
prognose omtrent de ontwikkeling van
goederenvervoer per spoor. Graag reactie op de
vraag of deze planuitwerking op dit moment wel
reëel is of vooral werkgelegenheid voor de
plannenmakers van ProRail is.

De bijgestelde goederenprognoses hebben, zoals
bekend, geleid tot een aanpassing van de scope van PHS
GON: gereed maken voor 1 extra goederenpad in 2030
in plaats van 2 paden. De andere door u genoemde
ontwikkelingen hebben vooralsnog niet geleid tot een
scopewijziging. In het najaar van 2013 zal de
staatssecretaris een besluit nemen over de routevariant
Passage Zutphen - Hengelo en over het vervolgtraject
van PHS GON. Mochten een van de door u genoemde
ontwikkelingen daar aanleiding voor geven, dan zal de
staatssecretaris hier rekening mee houden in het
vervolgtraject.

366-05

Inspreker geeft aan dat goederenvervoer zou
moeten gebeuren via geschikte en uitgeruste
spoorlijnen die voldoen aan de modernste
veiligheidseisen en inpassing Het ongeval in
Wetteren geeft bijvoorbeeld aan dat een apart riool
voor bluswater nodig is, wat gebruik van een
nieuwe spoorlijn op een nieuw tracé nodig maakt.
Graag duidelijker beschrijven hoe de ombouw /
nieuwbouw van het beoogde tracé zal gaan voldoen
aan de modernste veiligheidseisen en
inpassingseisen voor de streek.

Ook nu al voldoen alle spoorlijnen in Nederland aan de
technische en wettelijke eisen om vervoer van
gevaarlijke stoffen mogelijk te maken. In de toekomst zal
dat hetzelfde zijn. De conclusie die de inspreker meent
te kunnen trekken uit het ongeval in Wetteren
ondersteunen wij niet; daarvoor moet eerst het
feitenonderzoek naar dat ongeval afgewacht worden.

366-06

Inspreker kiest er dan ook voor om de bestaande
route, de referentieroute, te benutten. Deze route
is geen PHS-corridor met uitzondering van het
traject Breukelen-Duivendrecht waardoor van
interferentie nauwelijks sprake is. Breukelen –
Duivendrecht is een 4-sporige traject waar geen
problemen te verwachten zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K179

366-07

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

366-08

Inspreker is ervan overtuigd dat Oost-Nederland in
toenemende mate behoefte heeft aan een
duurzame infrastructuur om de goederenstroom
efficiënt af te handelen en de leefbaarheid niet te
schaden. Dit moet ook een integraal onderdeel van

Zie beantwoording Kernpunt: K008
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de ontwikkeling van de 2 Maasvlakte zijn.

366-09

Inspreker geeft aan dat de rapportage een globale
benadering is, gebaseerd op de wetgeving, en niets
zegt over het voldoen aan de wet op locatie.
Inspreker dringt aan op een knelpuntanalyse voor
het Tracébesluit om de haalbaarheid van het plan
te toetsen.

De globale benadering, die bij sommige aspecten voor
e
deze 1 fase van het MER is gevolgd, betekent NIET dat
er lokaal niet aan wettelijke eisen wordt voldaan: in alle
gevallen is getoetst aan de wettelijke eisen.

366-10

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

367-01

Inspreker stelt dat trillingen materiële schade zullen
veroorzaken.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

367-02
367-03

Inspreker stelt huizenprijzen onderuit zullen gaan.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

Inspreker stelt dat onbekende gevaarlijke stoffen
niet door of langs woonkernen vervoerd kunnen
worden. Ook is onduidelijk hoe hulpdiensten bij een
eventuele ramp ter plekke moeten komen.

Zie beantwoording Kernpunt: K029

367-04

Inspreker kaart aan dat in de beoordeling alleen
wordt uitgegaan van het gemiddelde geluid en niet
van de piekgeluiden op het moment van een
treinpassage en de verstoring van perioden van
stilte. Het effect op het ervaren van geluidsoverlast
wordt nu op basis van het gemiddelde
geluidsniveau als positief gezien terwijl dit in de
praktijk anders kan zijn omdat de piekgeluiden
vaker tot slaapverstoringen kunnen leiden.
Inspreker vraagt of (slaap)verstoring door
e
piekgeluiden in de 2 fase van de mer-procedure
wordt meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K052

368-01

Inspreker stelt dat Bathmen de lasten ondervindt
en de voordelen van PHS vooral voor de Randstad
(tot aan Eindhoven en Arnhem) zijn. Op welke wijze
wordt Bathmen gecompenseerd? Het station is in
de jaren '50 reeds gesloten.

Zie beantwoording Kernpunt: K134

368-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

368-03

Inspreker vraag zich waarom de nationale
economie belangrijker is de het welzijn in
Bathmen?

Zie beantwoording Kernpunt: K134

369-01

Inspreker kaart aan dat in de beoordeling alleen
wordt uitgegaan van het gemiddelde geluid en niet
van de piekgeluiden op het moment van een
treinpassage en de verstoring van perioden van

Zie beantwoording Kernpunt: K052
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stilte. Het effect op het ervaren van geluidsoverlast
wordt nu op basis van het gemiddelde
geluidsniveau als positief gezien terwijl dit in de
praktijk anders kan zijn omdat de piekgeluiden
vaker tot slaapverstoringen kunnen leiden.
Inspreker vraagt of (slaap)verstoring door
e
piekgeluiden in de 2 fase van de mer-procedure
wordt meegenomen.

369-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

369-03

Inspreker vraagt of het PHS nog wel nodig is omdat
de OV-studentenkaart sterk wordt beperkt.

Over de eventuele wijziging van de OV jaarkaart voor
studenten is nog geen besluit genomen. Los van deze
discussie heeft de staatssecretaris uitgesproken dat de
ambitie van hogere frequenties voor reizigerstreinen in
de brede Randstad nog steeds overeind staat. In 2013
worden de reizigersprognoses voor het spoorvervoer
geactualiseerd in het kader van de Lange Termijn Spoor
Agenda. In deze actualisering zal het effect van een
eventuele wijziging van de OV-jaarkaart voor studenten
worden aangegeven.

369-04

Inspreker stelt dat de goederentreinen 90 km/h
gaan rijden, terwijl de berekeningen zijn gebaseerd
op 80 km/h. Is in de bureaumetingen voor deze
e
MER 1 fase uitgegaan van deze nieuwe
voorgenomen snelheid van de goederentreinen en
welke garantie hebben de bewoners dat de
snelheid niet wordt verhoogd?

Voor het goederenverkeer wordt in het akoestisch
onderzoek een maximale snelheid aangehouden van 85
km/uur. Onduidelijk is waar de 90 km/uur vandaan
komt. De snelheid is onderdeel van de berekeningen
geluid. De geluidproductieplafonds zijn de waarborg dat
de geluidbelastingen door snelheidsverhogingen niet
zonder meer kunnen toenemen.

369-05

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

369-06

Inspreker stelt dat in de SBR (Stichting Bouw
Research) rekenmodellen, software en
instellingskeuzen worden gebruikt uit de heitechniek die pieken in trillingen (net als de BTS)
wegfilteren. Ondanks dat SBR de toepassing voor
treintrillingen niet uitsluit, vindt de inspreker dat er

Zie beantwoording Kernpunt: K026
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specifieke trillingswetgeving voor treinen moet
worden ontwikkeld.

370-01

Inspreker vraagt welke andere geluidsreducerende
maatregelen genomen gaan worden indien blijkt
dat de geluidsschermen in onvoldoende mate het
geluid reduceren.

Zie beantwoording Kernpunt: K071

370-02

Inspreker vraagt hoe 4 meter hoge geluidsschermen
in stads- en dorpskernen in de omgeving worden
ingepast.

Zie beantwoording Kernpunt: K067

370-03

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

370-04

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

370-05

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

370-06

Inspreker vraagt hoe het negatieve ruimtelijke
effect van de elektrificatie (bovenleidingen, palen,
sloten, hekwerken) in het landschap wordt
gecompenseerd voor recreanten en omwonenden.

Zie beantwoording Kernpunt: K104

370-07

Inspreker vraagt om gegevens en uitleg over het
effect van piek- en laagfrequent geluid op de
gezondheid. Kernvraag hierbij is bij welk niveau
geluid schadelijk is. I&M hanteert 55 dB als norm
terwijl GGD Twente stelt dat geluid vanaf 42 dB al
schadelijk is.

Zie beantwoording Kernpunt: K053

371-01

Inspreker vraagt om welke maatregelen getroffen
worden om negatieve effecten van geluid en
trillingshinder te voorkomen.

In het MER is aangegeven waar en welke maatregelen
worden getroffen om geluidhinder te beperken; zie de
figuren 4-2, 5-2, 6-2 en 7-2. Een eerste indicatie van de
mogelijke maatregelen tegen trillingshinder wordt
gegeven in de Aanvulling op het MER (deel C) die eind
2013 gepubliceerd wordt.
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371-02

Inspreker vraagt wat er wordt gedaan aan
leefbaarheid en woongenot en wenst een
onderbouwing.

Zie beantwoording Kernpunt: K126

371-03

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

371-04

Inspreker citeert de tekst van de website van het
centrum centrumpp: 'Oost-Nederland verwacht van
de Minister adequate mitigerende maatregelen,
opdat er geen negatieve effecten zullen optreden
van het goederenvervoer voor de leefbaarheid,
veiligheid en de bereikbaarheid van de inwoners
langs de Oost-Nederlandse spoorlijnen (met name
de IJssellijn en Twente(kanaal)lijn)' en vraagt waar
de conclusie vandaan komt dat er geen negatieve
effecten op zullen treden.
Inspreker vraagt wat de gevolgen voor de
gezondheid zijn, in het bijzonder bij het vervoeren
van gevaarlijke stoffen. Worden er protocollen voor
bewoners opgesteld, indien er wat gebeurt met een
goederentrein met gevaarlijke stoffen ?

Door het nemen van de benodigde maatregelen worden
waar nodig negatieve effecten tegengegaan. De situatie
voor inwoners langs het spoor moet, zoals dit geldt voor
heel Nederland, voldoen aan de wettelijke eisen die
gesteld worden op het gebied van geluid, veiligheid etc.
waarmee een goede leefbaarheid kan worden
gegarandeerd.

372-01

Inspreker stelt dat ten aanzien van geluidsschermen
er niet alleen moet worden gelet op het
geluidswerende effect, maar ook op de negatieve
gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K120

372-02

Inspreker stelt dat de huidige infrastructuren nooit
bedoeld zijn voor de ernstige mate waarop de
geluidsoverlast het woon- en belevingsgenot
aantast.

De huidige infrastructuur is op sommige locaties reeds
geschikt voor de voorziene dienstregeling. Op andere
gedeelten zal het spoor hiervoor gereed gemaakt
moeten worden. De toename van de geluidbelasting zal
worden getoetst aan de Nederlandse wet- en
regelgeving en indien noodzakelijk zullen doelmatige
maatregelen getroffen worden om het teveel aan geluid
teniet te doen.

372-03

Inspreker stelt dat de kans op
kostenoverschrijdingen en vertragingen in
uitvoering van dergelijke projecten groot is, met als
gevolg dat de kosten worden doorberekend
aan de inwoners van dorpen/steden/kernen.

Zie beantwoording Kernpunt: K145

372-04

Inspreker stelt dat in de Europese richtlijnen op het
gebied van geluidhinder onder andere gebaseerd
zijn op piekgeluid, terwijl dit in de wet SWUNG
wordt weggemiddeld. Inspreker vraagt of in het
MER rekening wordt gehouden met toekomstige

Zie beantwoording Kernpunt: K018

371-05

De speciale voorzorgen waar de inspreker naar vraagt
zijn niet nodig, omdat de risico's van het vervoer van
gevaarlijke stoffen beneden de daarvoor landelijk
geldende wettelijke normen blijven.
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harmonisatie van de wetgeving waardoor ook
rekening moet worden gehouden met piekgeluid.

372-05

Inspreker waarschuwt voor (de kosten van)
scheurvorming en planschade als gevolg van
trillingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

372-06

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

372-07

Inspreker is het oneens met het gegeven dat
gevaarlijke stoffen door dorpskernen worden
vervoerd. Hierbij wordt eventueel aangehaald dat
dit maatschappelijk niet aanvaardbaar is en dat dit
overheidsbeleid kruist met betrekking tot het
concentreren van functies rond stations.

Zie beantwoording Kernpunt: K123

373-01

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 372.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 372.

374-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

374-02

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

375-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

376-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

376-02

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen

Zie beantwoording Kernpunt: K086
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veiligheidsmaatregelen en voorzieningen noodzakelijk zijn wanneer een trein
met gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt. Inspreker vraagt
waarom er voor vervoer over bestaand spoor door
Oost Nederland niet dezelfde richtlijnen aangaande
geluid, veiligheid, gezondheid, trillingen, milieu
etcetera gelden als voor de Betuweroute.

377-01

Inspreker stelt dat er nu al veel klachten zijn door
de enorme geluidshinder.

De beleving van geluid is subjectief. Met het
normenstelsel van de Wet milieubeheer streeft de
wetgever er naar de mens te beschermen tegen
geluidhinder. Geheel voorkomen van geluidhinder kan
de wet evenwel niet. Bij wijziging van een bestaande
situatie wordt getoetst aan de geluidproductieplafonds.
Bij overschrijding van de geluidproductieplafonds wordt
onderzocht welke doelmatige maatregelen moeten
worden getroffen. De door inspreker genoemde zorgen
zijn begrijpelijk en er is kennis van genomen.

378-01

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

378-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

379-01

Inspreker stelt dat het stadje Delden sterk
verbonden is met het landgoed Twickel en dat het
voor Delden van groot economisch en cultureel
belang is dat Delden zijn landelijke imago behoudt
en het aantrekkelijk moet zijn en blijven voor
toeristen om Delden te bezoeken.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

379-02

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

380-01

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

380-02

Inspreker refereert naar de realisatie van het derde
spoor Emmerich-Oberhausen en (twijfelt aan) het

Zie beantwoording Kernpunt: K031
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nakomen van de afspraken die Duitsland met
Nederland gemaakt heeft.

380-03

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen noodzakelijk zijn wanneer een trein
met gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt. Inspreker vraagt
waarom er voor vervoer over bestaand spoor door
Oost Nederland niet dezelfde richtlijnen aangaande
geluid, veiligheid, gezondheid, trillingen, milieu
etcetera gelden als voor de Betuweroute.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

380-04

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

381-01

Inspreker geeft aan dat PHS-GON geen
toekomstvaste oplossing is. Het biedt geen ruimte
om efficiënt goederen te vervoeren en voor
aanwonenden wordt er van rechtswege
onvoldoende bescherming geboden.

Zie beantwoording Kernpunt: K153

381-02

Inspreker geeft aan dat op de achtergrond speelt
dat een enkelsporige goederencorridor conform de
Twentekanaallijn, maar dan met Betuweroute
voorzieningen, nagenoeg even duur is als PHS-GON
voor de bezuiniging (1,2 versus 1,4 miljard €). Een
wel toekomstvaste oplossing perfect aansluitend op
de wensen van bedrijfsleven, met maximale
protectie voor aanwonenden (zie rapport
Actualisatie Trajectnota / MER Noord Oostelijke
Verbinding bladzijde. 45). Als het dan toch moet,
(waarvoor we de noodzaak niet zien) is dit een veel
betere oplossing dan het gebruik van bestaand
spoor.

Uit de in 2012 gemaakte actualisatie van de studie uit
1998 over de Noordtak van de Betuweroute is gebleken
dat daarvoor minimaal een investering van 2,8 tot 4,7
miljard Euro nodig zou zijn. Het steken van zoveel
miljarden belastinggeld in nieuw spoor voor
goederenvervoer is niet verantwoord, omdat gebruik
van het daartoe aangepaste bestaande spoor ook
mogelijk is; het MER is de toets of het gebruik van
bestaand spoor mogelijk is binnen de wettelijke normen.

381-03

Inspreker geeft aan dat in de rapportage duidelijk in
beeld wordt gebracht dat het leefmilieu langs het
spoor aanzienlijk verslechterd. Dit ondanks de
uitdrukkelijke wens van aanwonenden, gemeenten,
provincies maar ook de Tweede Kamer, voor het
behoud van het toch al verslechterde
milieukwaliteitsniveau.

Zie beantwoording Kernpunt: K178

381-04

Stichting Spoorhinder heeft begrepen dat het
bedrijfsleven de variant Kopmaken in Deventer
geen goede oplossing vindt waardoor realisatie van
deze variant nutteloos is geworden.

De verladers zullen het meest enthousiast zijn over de
kortste en snelste route om de goederen naar hun
bestemming te brengen. Kopmaken Deventer is van de
vier varianten tussen Zutphen en Hengelo de minst
snelle. Dit aspect is onder de noemer 'gebruikswaarde'
meegenomen in het MER. Echter is dit slechts één van
de vele aspecten die zijn onderzocht en meewegen in de
vergelijking van de varianten. Dit is zeker geen
doorslaggevend argument om een keuze te maken uit de
varianten. Overigens scoort de variant “Kopmaken te
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Deventer” nog beter nog altijd beter qua rittijd dan de
referentiesituatie.
Zie beantwoording Kernpunt: K179

381-05

Inspreker kiest er dan ook voor om de bestaande
route, de referentieroute, te benutten. Deze route
is geen PHS-corridor met uitzondering van het
traject Breukelen-Duivendrecht waardoor van
interferentie nauwelijks sprake is. Breukelen –
Duivendrecht is een 4-sporige traject waar geen
problemen te verwachten zijn.

381-06

Inspreker geeft aan dat er ondertussen gelden
moeten worden vrijgemaakt voor een
toekomstvaste oplossing (planhorizon 50 tot 100
jaar).

Alle routevarianten die in het MER zijn onderzocht zijn
toekomstvast in de overzienbare toekomst: tot rond
2040. Een 'planhorizon van 50 tot 100 jaar' is
onmogelijk.

381-07

Als toekomstvaste oplossing ziet inspreker een
goederencorridor aansluitend op de Betuweroute
en binnenvaartoplossingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

381-08

Inspreker is ervan overtuigd dat Oost-Nederland in
toenemende mate behoefte heeft aan een
duurzame infrastructuur om de goederenstroom
efficiënt af te handelen en de leefbaarheid niet te
schaden. Dit moet ook een integraal onderdeel van
e
de ontwikkeling van de 2 Maasvlakte zijn.

Inspreker benoemt een duurzame infrastructuur die de
leefbaarheid niet schaadt. Als hiermee de aanleg van
nieuw spoor bedoeld wordt dan is onze reactie dat dit
inderdaad mogelijk is maar zeer ingrijpend en kostbaar.
Voor het aantal goederentreinen waar het in PHS in
Oost-Nederland om gaat is een nieuwe spoorlijn niet
nodig omdat de extra treinen op het bestaande
spoorwegennet afgewikkeld kunnen worden, mits
adequate omgevingsmaatregelen worden getroffen. De
PHS-Voorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010
gaat daarom uit van Goederenroutering in OostNederland via bestaand spoor.

381-09

Ten aanzien van de rapportage constateert de
inspreker dat het een globale benadering is
gebaseerd op de wetgeving, het minimum, en niets
zegt over het voldoen aan de wet op locatie.
Inspreker dringt aan op een knelpuntanalyse voor
het Tracébesluit om de haalbaarheid van het plan
te toetsen.

De globale benadering, die bij sommige aspecten voor
e
deze 1 fase van het MER is gevolgd, betekent NIET dat
er lokaal niet aan wettelijke eisen wordt voldaan: in alle
gevallen is getoetst aan de wettelijke eisen.

381-10

Inspreker stelt dat het voldoen aan de nieuwe
geluidswet niet uitsluit dat de geluidsoverlast in
belangrijke mate toeneemt.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

381-11

Inspreker stelt dat ten aanzien van geluidsschermen
er niet alleen moet worden gelet op het
geluidswerende effect, maar ook op de negatieve
gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K120

381-12

Inspreker vraagt om voldoende verankering van
trillingshinder in de wetgeving om aantasting van
de leefbaarheid en toename van overlast te
verminderen. Een goede juridische borging is
noodzakelijk voor de leefbaarheid t.a.v.
trillingshinder voor burgers

Zie beantwoording Kernpunt: K184
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381-13

Inspreker is van mening dat de realisering van de
Twentekanaallijn aanzienlijke gevolgen heeft voor
de oversteekbaarheid van de spoorwegovergangen
in Goor en in Delden. Gezien de te grote aanslag op
de leefbaarheid acht hij een uitbreiding van
goederenvervoer over de Twentekanaallijn
onaanvaardbaar.

Zie beantwoording Kernpunt: K028

381-14

Inspreker stelt dat de berekende gemiddelde
wachttijd voor het gemotoriseerd verkeer uit
Delden niet overeen komt met de realiteit.

De in het MER gebruikte beoordelingssystematiek is
door een combinatie van adviesbureaus (DHV/Grontmij)
gereviewed en ook de berekeningsmethodiek is, door de
TU Delft en Universiteit Twente, van een second opinion
voorzien. Hieruit is naar voren gekomen dat het mogelijk
is om met de methode op adequate wijze een selectie
van overwegen te bepalen die een
bereikbaarheidsproblematiek heeft. De methode is
correct. Meer belangrijk dan de 'theoretische
goedkeuring' is echter dat de systematiek in de praktijk
al diverse keren heeft aangetoond een juiste mate van
bereikbaarheidsproblematiek te berekenen. Dit is zowel
aangetoond in de gemeente Deventer, de gemeente
Borne, maar ook bijvoorbeeld door toepassingen in
Castricum en Barneveld. Hoewel altijd bij de
overwegingen moet worden betrokken dat de
berekende waarden modeluitkomsten zijn, en dus ook
moet worden bekeken of er bijzondere redenen zijn om
aan de uitkomsten te twijfelen, geeft dit voor de situatie
in Delden geen aanleiding om aan uitkomsten te
twijfelen. Mogelijk ten overvloede wordt er op gewezen
dat de daadwerkelijke dichtligtijden van overwegen circa
twee keer zo hoog liggen dan de weergegeven
gemiddelde wachttijd voor gemotoriseerd verkeer.
Mogelijk ontstaat hierdoor enige verwarring.

381-15

Inspreker vraagt waarom ondanks de lange
wachttijden voor gesloten overgangen, de
milieueffecten van wachtende auto's niet zijn
meegenomen.

De luchtkwaliteit als gevolg van het wegverkeer is
overgenomen uit de Monitoringstool van het NSL. Indien
er hier volgens de gegevens in de monitoringstool sprake
is van congestie (bijvoorbeeld bij overwegen) is dit
verwerkt in de concentraties. Daarnaast hebben de
gebruikte gegevens uit de monitoringstool betrekking op
2020, terwijl de luchtkwaliteit in het algemeen en langs
wegen in het bijzonder in 2030 verbeterd zal zijn.

381-16

Inspreker refereert naar de realisatie van het derde
spoor Emmerich-Oberhausen en (twijfelt aan) het
nakomen van de afspraken die Duitsland met
Nederland gemaakt heeft.

Zie beantwoording Kernpunt: K031

381-17

Inspreker vraagt zich af of de gehanteerde
prognoses voor het goederenvervoer niet te laag
blijken als de economie weer aantrekt, aangezien
de prognoses zijn bijgesteld als gevolg van de

Zie beantwoording Kernpunt: K125
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huidige economische crisis.

381-18

Inspreker mist in de studie de variant om de
Betuwelijn in Duitsland door te trekken in
Noordelijke richting naar Rheine.

Zie beantwoording Kernpunt: K140

381-19

Inspreker sluit zich aan bij de reactie van de
Veiligheidsregio Twente. Die geeft nadrukkelijk haar
zorgen weer ten aanzien van de veiligheid op en
rond het spoor en aan de bereikbaarheid van het
spoor in geval van een calamiteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K029

381-20

Inspreker vindt het onmenselijk om gevaarlijke
stoffen door dicht bewoonde dorpskernen te
vervoeren met bijbehorende ontoelaatbare
trillingentoename en geluidoverlast terwijl vervoer
over de weg van deze stoffen door steden en
dorpen wettelijk niet is toegestaan.

Zie beantwoording Kernpunt: K123

381-21

Inspreker vindt dat door geluid en trillingen en de
geplande compenserende maatregelen tegen geluid
(vier meter hoge geluidswerende schermen) de
leefbaarheid voor omwonenden van de spoorroute
tot nul reduceert.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

381-22

Inspreker verwacht dat door geluid en trillingen en
de geplande compenserende maatregelen tegen
geluid (vier meter hoge geluidswerende schermen)
onroerend goed haar waarde zal verliezen.

Per variant is door ProRail een inschatting gemaakt van
de kosten voor nadeelcompensatie (planschade). Deze
kosten zijn opgenomen in de kostenraming die in
Hoofdstuk 8 van het MER is opgenomen. In het
algemeen kan niet zonder meer worden gesteld dat een
hoog geluidsscherm leidt tot waardedaling van
aangrenzende woningen. Het geluidsscherm heeft
namelijk ook een belangrijk gunstig effect voor de
woningen doordat de geluidseffecten worden beperkt.

381-23

Inspreker vindt dat de afweging moet worden
gemaakt of het vervoer langs ziekenhuizen, scholen
en overige kwetsbare objecten wenselijk is.

Die afweging is gemaakt in diverse wettelijke regelingen.
De situatie bij de 4 onderzochte routevarianten voldoet
in alle gevallen aan die regelingen.

381-24

Inspreker vraagt zich af waarom PHS GON nodig is
als er een geschikte route voor dit goederenvervoer
is, in de vorm van de Betuweroute, al is aangelegd.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

381-25

De inspreker stelt dat de ervaring met lange
goederentreinen door Delden zeer negatief is en
dat bij het vervoer van goederen door Delden de
trillinghinder momenteel al onacceptabel is.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

381-26

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

381-27

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

381-28

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

381-29

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
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382-01

Milieudefensie merkt op, dat hun opmerkingen
gemaakt in hun zienswijze van 15 maart 2012 op de
Notitie Richtlijnen en Detailniveau PHS-GON,
onverminderd van toepassing zijn, ook op de
e
voorliggende MER 1 fase PHS-GON.

Wij verwijzen naar de reacties op uw zienswijzen zoals
opgenomen in de Nota van Antwoord naar aanleiding
van de concept Notitie reikwijdte en detailniveau.

382-02

Inspreker vindt dat er sprake is van een onjuiste
procedure. De nut en noodzaak discussie verdient
een volwaardige plaats in de besluitvorming.
Alternatieven voor dit spoorgoederenvervoer
e
evenals voor het IJssellijn-tracé hadden in de 1
fase van het MER of daaraan voorafgaand aan bod
dienen te komen (in een strategisch beleidsplan),
inbegrepen de milieueffecten van de diverse
e
alternatieven. De in de voorliggende MER 1 fase
vergeleken alternatieven betreffen een keuze
waarin deze essentiële stappen zijn overgeslagen.
Het milieubelang verkrijgt aldus geen volwaardige
plek in de besluitvorming.

In de voorbereidingsfase van de PHS Voorkeursbeslissing
van het Kabinet (juni 2010) zijn nut en noodzaak van het
programma onderzocht. In de huidige m.e.r.-fase staan
nut en noodzaak derhalve niet ter discussie. Tijdens de
behandeling van de Voorkeursbeslissing PHS heeft de
Tweede Kamer in het najaar van 2010 een aantal moties
aangenomen. Naar aanleiding daarvan zijn de
zogenaamde goederenstudies uitgevoerd, waarin onder
andere is gekeken naar de mogelijkheden van de
binnenvaart om spoorvervoer over te nemen. Deze
onderzoeken (waaronder de brede verkenning van
alternatieven) zijn parallel aan de m.e.r.-onderzoeken
uitgevoerd en niet meegenomen in de m.er. onderzoeken (zie de brief van de Minister van 19 maart
2012 (beantwoording Kamervragen van Monasch;
kamerstuk 2011/2012, nr. 1885) welke als bijlage bij de
NRD is gevoegd). In het MER zijn in paragraaf 2.2. de
conclusies van de goederenstudies aangegeven.

382-03

Milieudefensie is van mening dat er door de grote
onzekerheden ten aanzien van de factoren die aard
en omvang van het spoorgoederenvervoer mede
bepalen (economische ontwikkeling,
overheidsbeleid, brandstofprijzen, handelspolitiek)
geen eenduidige definitie van de autonome
ontwikkeling te geven is.

De 'autonome ontwikkeling' waarover inspreker spreekt
wordt in het MER de 'referentiesituatie' genoemd. Het
kijken naar de toekomst brengt altijd onzekerheden met
zich mee. Zeker als die toekomst verder weg gelegen is
zoals in dit MER waarbij in de referentiesituatie de
omvang van het goederenvervoer in 2030 beschreven is.
De wijze waarop het spoorgoederenvervoer is
gedefinieerd in de referentiesituatie voor dit MER is
beschreven in paragraaf 5.4 van het rapport 'Verwerking
herijkte goederenprognoses PHS' van ProRail. Dit
rapport is te vinden op
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/03/28/prorail-verwerkingherijkte-goederenprognoses-phs.html. Overigens is
vergelijken van de effecten van de verschillende
varianten met de referentiesituatie wettelijk
voorgeschreven.

382-04

Milieudefensie constateert dat er geen
bandbreedte in beeld is gebracht en geen
gevoeligheidsanalyse is opgenomen in het MER.
Evenzo ontbreekt er volgens hen een beeld van de
bandbreedte in de effecten die zich (kunnen)
voordoen, ook voor de bestudeerde alternatieven
en de kans op overschrijding van normwaarden,
knelpunten e.d.

Voor de basisinvoer van dit MER, de
goederenvervoerprognoses, is de bandbreedte in beeld
gebracht in het rapport: 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer' (in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-
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vervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen). in dat rapport is
gewerkt met 3 economische scenario's. In de
aspectrapporten van het MER is voor de gepresenteerde
effecten aangegeven hoe 'stabiel' de resultaten zijn en
of er leemten in kennis zijn die deze kunnen
beïnvloeden.

382-05

Milieudefensie is van mening dat door de
ontbrekende bandbreedte in de effecten, de
effecten van de referentiesituatie onduidelijk en
niet verifieerbaar zijn. Want hoeveel
goederenvervoer zou in de referentiesituatie door
dit gebied en door andere gebieden gaan, en via
welke vervoersmodaliteiten?

Inzicht in de door inspreker gewenste informatie wordt
gegeven in het rapport 'Verwerking herijkte
goederenprognoses PHS' van ProRail. Dit rapport is te
vinden op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/03/28/prorail-verwerkingherijkte-goederenprognoses-phs.html

382-06

Inspreker vindt dat nut en noodzaak geenszins zijn
aangetoond en de afgelopen periode alleen maar
zwakker zijn geworden.

Zie beantwoording Kernpunt: K150

382-07

Inspreker ontgaat de noodzaak om de
goederenstromen te transporteren door OostNederland. De onmogelijkheid deze goederen te
transporteren via andere routes en modaliteiten,
multimodaal vervoer en ook andere Europese
havens, is niet aangetoond. De goederenstromen
die over het spoor door Oost-Nederland vervoerd
zouden moeten worden, betreffen: 8% naar
Scandinavië, de Baltische staten; 46% richting
Hannover, Berlijn, Polen, Leipzig e.d. 46% richting
Zuid-Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland en
Noord-Italië. (bron: Havenbedrijf Rotterdam, 2013).

Zie beantwoording Kernpunt: K118

382-08

Mocht spoorgoederenvervoer echt onvermijdelijk
zijn dan vindt Milieudefensie dat het toekomstvast
dient te worden uitgevoerd, zodanig dat hinder en
aantasting worden geminimaliseerd, en niet via
bestaande spoorlijnen die hier totaal niet op
berekend zijn en ook niet tot nauwelijks op zijn aan
te passen. Bij het IJssellijn-tracé zal dit nog sterker
naar voren komen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

382-09

Milieudefensie is van mening dat het MER
onvoldoende inzage geeft in om welke
goederenstromen het gaat die de voorgenomen
activiteit nodig maken. Het maakt evenwel veel uit,
of zware of lichte wagons worden getransporteerd,
en of het om gevaarlijke stoffen gaat, of niet.

Welk type wagons (zwaar of licht) zal rijden en of deze al
dan niet gevaarlijke stoffen bevatten is afhankelijk van
de vraag van de vervoerder. Bij het prognoses zijn de
bestaande goederenstromen (zoals bulkgoederen,
containers en gevaarlijke stoffen) als uitgangspunt
genomen en is gekeken naar de ontwikkelingen van de
verschillende goederenstromen. Er is bijvoorbeeld
sprake van een groeiend aandeel containertreinen. Voor
het onderzoek naar Externe Veiligheid is de inhoud van
een goederentrein inderdaad van belang. Om die reden
is voor die onderzoeken aangegeven met welke
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hoeveelheden van gevaarlijke stoffen is gerekend.
Overigens vormen wagens met gevaarlijke stoffen
minder dan 2 % van het totale aantal verwachte
goederenwagons. Voor de effectstudies waarbij het
gewicht van de trein een rol speelt (trillingen) is
uitgegaan van de treingewichten van de
goederentreinen die vandaag de dag rijden.

382-10

Milieudefensie is van mening dat in het MER
onduidelijk blijft wanneer de voorziene aantallen
goederentreinen zullen moeten rijden: alleen ’s
avonds laat en ’s nachts, of ook overdag? De
effecten zullen aanzienlijk uiteenlopen.
Milieudefensie heeft gepleit om dit nader te
onderzoeken in twee of meer van elkaar sterk
verschillende varianten en de resultaten hiervan
naast elkaar te rapporteren. Dat dit niet is gebeurd
vinden zij een sterke omissie. Wanneer alle effecten
zich concentreren in een beperkt tijdvenster, geeft
dit heel andere hinder- en gezondheidseffecten en risico's op zowel mens als ecosysteem, dan
wanneer dit verspreid is over de gehele dag. Om
enkele voorbeelden te noemen: overdag zijn
bijvoorbeeld diverse schoollocaties en andere
publieke gebouwen in gebruik langs het spoor, en
juist 's nachts en in de schemering zijn veel
kwetsbare diersoorten actief.

In het effectrapport Geluid zijn de treingegevens
opgenomen. Hierbij is voor alle varianten per gedeelte
van het traject een verdeling aangegeven van de
intensiteiten over de perioden dag/avond/nacht.
Hiermee wordt bij het bepalen van de geluidbelasting
rekening gehouden en geluidshinder gedurende de
e
nachturen wordt apart beschouwd. Voor het MER 1
fase was het nodig om verschillende scenario's door te
rekenen

382-11

Milieudefensie is van mening dat de nadelige
invloed op de mogelijke groei van het aantal
reizigerstreinen op de IJssellijn, Twentelijn en de
Twentekanaallijn niet is aangegeven in het MER.

In de PHS-brede prognose die ten grondslag lag aan de
Voorkeursbeslissing PHS in 2010 is vastgesteld dat geen
toename van het aantal reizigerstreinen op de
genoemde spoorlijnen verwacht wordt. Een eventuele
toename van het aantal reizigers kan opgevangen
worden in de bestaande treinen, die dan dus een betere
bezettingsgraad krijgen.

382-12

Milieudefensie stelt dat de veronderstelling, dat er
tussen de alternatieven geen verschillen optreden
voor wat betreft de ecologische verstoring door
trillingen merkwaardig en aanvechtbaar is. Een
projectie op de onderscheiden varianten van de
voorkomens van soorten (NDFF, Ravon enz.)
waarvan bekend is, dat deze gevoelig zijn voor
trillingen, had duidelijkheid kunnen bieden. In de
zienswijze op de NR&D van 15 maart 2012 zijn
enkele soorten met name genoemd.

Het onderscheid tussen de varianten zit in
treinsnelheden, aantal treinen en typen treinen. Verschil
hierin tussen de varianten komt zowel tot uitdrukking in
e
het criterium geluid als trillingen. In de 1 fase MER is in
het effectrapport ecologie het criterium geluid
beoordeeld. Daarbij is het criterium trillingen niet extra
onderscheidend. De inspreker stelt terecht dat er
soorten in de omgeving voorkomen die trillingsgevoelig
zijn. Dit geldt zowel voor de Twentekanaallijn als de
Twentelijn.

382-13

Milieudefensie vindt de veronderstelling dat
wanneer bepaalde natuurgebieden niet worden
doorsneden, er geen sprake zou zijn van
barrièrewerking, te simplistisch. Soorten
verplaatsen zich immers. Wanneer door de aanleg

In het deelrapport ecologie van de 1 fase MER is de
barrièrewerking voor zowel beschermde gebieden als
beschermde soorten beoordeeld. Bij beschermde
gebieden is de lengte van de doorsnijding bepaald. Bij
beschermde soorten is gekeken naar de mogelijkheid

e
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of het gebruik van een van de onderscheiden
variant sprake is van een verminderde mogelijkheid
voor een soort om van de ene 'stepping stone' naar
een volgende te gaan, is wel degelijk sprake van
barrièrewerking.

om van het ene leefgebied naar het andere leefgebied te
gaan. Op plaatsen waar sprake is van barrièrewerking
zijn faunapassages opgenomen in het ontwerp (ook
buiten beschermd natuurgebied).

382-14

Milieudefensie constateert dat in het MER niet
inzichtelijk is gemaakt wat de geluidseffecten zijn
langs het spoor aan hand van het daadwerkelijke te
verwachten “hinderpatroon”. Zij stelt dat een
beoordeling enkel aan de hand van
‘daggemiddelden’ conform de LDEN-berekening
ontoereikend is als maat voor de werkelijke hinder.

Het geluidonderzoek behorende bij deze MER 1 fase is
uitgevoerd volgend de wettelijk voorschriften en
normen waarbij de maat LDEN-waarden zijn. Deze LDENwaarden zijn de gemiddelde waarden over een etmaal
waarbij de waarden in de avond (19:00 - 23:00) met 5 dB
en de waarden in de nacht (23:00 - 7:00) met 10 dB zijn
opgehoogd. Het betreft hier dus geen 'daggemiddelden'
maar 'etmaalgemiddelden'. Dit wordt beschouwd als
een goede maat voor de werkelijke hinder.

382-15

Milieudefensie is van mening dat bij de inschatting
of er geluidwerende voorzieningen nodig zijn, er
geen rekening gehouden is met de 1,5 dB
‘werkruimte’. Gezien het frequente onderhoud dat
aan spoorwegen plaatsvindt, met name op
rangeerterreinen en bij wissels, dient volgens
milieudefensie zeker op die locaties in de bepaling
van door te voeren voorzieningen, de werkruimte
te worden meegeteld bij de plafondberekening.

Geluidhinder die eventueel ontstaat tijdens
onderhoudswerkzaamheden aan het spoor wordt
wettelijk niet gerekend tot het railverkeerslawaai.
Onderhoudslawaai wordt per keer beoordeeld door de
gemeente die daarvoor een vergunning moet afgeven.
De berekening van de geluidbelasting in het MER is
uitsluitend als gevolg van het doorgaande railverkeer
(waaronder de kop maak beweging van de locomotief op
het emplacement Deventer). Er is dan ook geen
'werkruimte' nodig voor het onderhoud van het spoor.

382-16

In het MER wordt gerekend met rekeneenheden
voor wat betreft de geluidhinder van treinen. In
werkelijkheid zal een scala aan treinen gaan rijden
met wisselende eigenschappen, in de toekomst ook
meer vanuit buitenlandse spoorvervoerders. Het is
zeer de vraag, of de rekeneenheden correct zijn,
dus overeen zullen stemmen met wat in de
toekomst de daadwerkelijke geluidhinder zal zijn.
Het rekenen met dergelijke rekeneenheden
vooronderstelt een systeem van kwaliteitsborging
voor goederentreinwagons die rijden op het
Nederlandse spoorwegennet, waarbij de
geluidsemissie een van de toetsingscriteria is en dat
gehandhaafd dient te worden. Ontbreekt een
dergelijk systeem, dan mist de rekenmethodiek de
benodigde onderbouwing, terwijl deze toch een
bepalende factor is in de berekening van de GPP's
en de bepaling of en welke geluidwerende
voorzieningen worden genomen.
Milieudefensie mist in het MER een onderzoek naar
de te verwachten gezondheidseffecten door
geluidshinder. Voor de bestuurlijke besluitvorming
vormt dit gegeven volgens hen een essentiële
aanvulling.

Het toepassen van eenheden voor de berekeningen van
geluid is vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. Dat er spreiding is in de geluidemissie van
treinstellen is waar, maar bij de vaststellen van het
RMV2012 is hier rekening mee gehouden. Voor de
instroom van stiller materieel is nog geen feitelijk
waarborg, anders dan dat bij de naleving van de GPP
wordt gemonitord.

Milieudefensie geeft aan dat het kabinet zich heeft
ingesteld op het standpunt dat bij de keuze voor

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2010
voor het gehele programma PHS een overzicht opgesteld

382-17

382-18

e

Zie beantwoording Kernpunt: K053
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prioritering van mogelijke investeringen in
infrastructuur, een MKBA-benadering zal worden
gehanteerd. Naar de mening van de milieudefensie
zijn de maatschappelijke kosten van PHS-GON in
verhouding tot de maatschappelijke baten zeer
hoog en niet in balans.

van de kosten en de opbrengsten. Een zogenaamde
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA).
Mede op grond van de MKBA heeft het Kabinet besloten
dat de kosten opwegen tegen de baten.

382-19

Milieudefensie adviseert op basis van de informatie
die beschikbaar is in deze MER en hun visie: - geen
intensieve uitbreiding van het
spoorgoederenvervoer op de IJssellijn, Twentelijn
of de Twentekanaallijn te realiseren, noch met 1,
noch met 2 goederenpaden; - maximaal in te zetten
op intensivering van het gebruik van de
Betuweroute (door bijvoorbeeld inzet van langere
treinen); - krachtig stimuleren van een ‘shift’ van
goederenvervoer per rail naar goederenvervoer per
water - zowel binnenvaart als vanuit Rotterdam
naar andere Europese havens; - krachtig inzetten op
het wegnemen van knelpunten binnen Duitsland,
gericht op enerzijds benutting van de Betuweroute
en anderzijds de ontwikkeling van vervoer over
water (o.a. Mittellandkanaal-verbinding); onderzoek te doen naar een landschappelijk
ingepaste spoorgoederenvervoer-route-oplossingen
die met minder hinder en aantasting gepaard zal
gaan, die de mogelijk aanwezige lange termijn
behoefte (na 2030) kan invullen op meer
toekomstvaste wijze. Milieudefensie stelt dat er
ruimschoots voldoende tijd is om hiernaar
onderzoek te doen en dit zo nodig te realiseren.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

382-20

Milieudefensie is van mening dat het MER
inhoudelijk belangrijke omissies bevat die eerst
zouden moeten worden aangevuld, voordat een
goede keuze kan worden gemaakt tussen de
onderzochte varianten. Echter, met die
kanttekening erbij, spreken zij een voorkeur uit enkel voor de goederentreinen die (tijdelijk) niet
kunnen worden afgewikkeld via de Betuweroute en
andere meer wenselijke logistieke oplossingen ! - te
zoeken naar optimalisatie binnen het
referentietraject (zoals in het MER gehanteerd) in
combinatie met ‘kop maken’ in Deventer.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

383-01

Inspreker spreekt voorkeur uit voor variant
Kopmaken Deventer omdat deze het meest
milieuvriendelijk en het minst kostbaar is.

Uw voorkeur is geregistreerd. Van uw onderbouwing is
kennisgenomen.

384-01

Inspreker geeft aan dat de nadruk wordt gelegd op
de meerkosten van de Twentekanaal route en
weinig aandacht uitgaat naar dat de impact van

Vanuit het ministerie van IenM wordt geen nadruk
gelegd op de meerkosten van de Twentekanaallijn. Van
uw voorkeur voor de Twentekanaallijn wordt kennis
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ongevallen in bevolkt gebied vele malen groter is.
De Twentekanaal variant is de het dunbevolkst en is
dus de enige keuze.

genomen. Bij de definitieve keuze voor een route spelen,
naast de mogelijke effecten van ongevallen, nog veel
meer aspecten een rol in de afweging.

384-02

Inspreker geeft aan dat hergebruik van het
spoortraject door forensen is weggelaten in het
MER. De aanleg van een vernieuwde
Twentekanaallijn biedt ook forensen een betere
aansluiting met Arnhem en Utrecht. Het is al jaren
een vurige wens van de regio Twente om een snelle
Intercity verbinding tussen Enschede en Arnhem te
realiseren. Het MER rapport rept met geen woord
over de mogelijkheden om Provincie en Regio
financieel in de Twentekanaal variant te laten
participeren, om zo de gewenste snelle verbinding
met regio Arnhem/Nijmegen te realiseren. Het
financiële totaal plaatje komt dan als weging in een
andere verhouding te staan.

Het voorstel van de inspreker is onderzocht in het MER.
Zie één van de bijlagen van het aspectrapport
ontwerpen. Conclusie is dat het voorstel onvoldoende
voordeel biedt.

385-01

Inspreker is van mening dat op de Twentekanaallijn
bijna geen goederenvervoer was toegestaan en dus
ook geen groei. De inspreker had daarom voor de
Twentekanaallijn een aparte evaluatie verwacht.
Daarnaast wordt aan de wijziging in 2 sporen niet
voldoende aandacht besteed volgens de inspreker.

Op de Twentekanaallijn is vanouds goederenvervoer
mogelijk en toegestaan, ook in grotere hoeveelheden.
Technisch is de spoorlijn daarvoor geschikt. Dat de
Twentekanaallijn in het kader van het project op enkele
gedeelten dubbelsporig wordt gemaakt is aangegeven in
het MER in paragraaf 7.1.2.

385-02

Inspreker geeft aan dat volgens de flyer 'Vervoer
van gevaarlijke stoffen' het 'Plaatselijk Risico' niet
groter mag zijn dan 1 per miljoen en dat het
risicogebied daarbij goed beperkt is tot 10 meter
van het spoor. In dat geval hoeft er alleen maar
voor gezorgd te worden dat zich niemand in dit
gebied bevindt om een prima veiligheidswaarde te
krijgen. Volgens deze definitie kan er een ongeluk
gebeuren met honderden doden elk jaar terwijl het
risico toch onder het PR blijft. De doden vallen
immers niet onder het plaatselijk risico, maar
buiten de 10 m en horen dus bij het groepsrisico
GR.

De definities van het Plaatsgebonden risico en van het
Groepsrisico zijn vastgelegd in de wet. Daarom is er in
het kader van het MER geen ruimte voor discussie over
die definities.

385-03

De MER is niet wat de inspreker had verwacht.
Inspreker had een plan verwacht met als
uitgangspunt de hoeveelheid goederen die van
Zutphen naar Hengelo vervoerd moeten worden,
met welke mogelijkheden en welke milieueffecten.
Inspreker is van mening dat het onderhavige MER
er op gericht is om te onderzoeken hoeveel en
welke goederen, op welk tijdstip vervoerd kunnen
worden binnen de wettelijke milieu normen.
Inspreker vertaalt dat als het maximum dat door de
strot geduwd kan worden.

Het MER is gebaseerd op de prognose voor het aantal
goederentreinen dat gebruik zal maken van het spoor.
Dit aantal is bepaald in een studie naar de verwachte
economische ontwikkelingen. In het MER is voor
verschillende milieuthema's onderzocht wat de effecten
zijn van deze extra goederentreinen en welke
maatregelen nodig zijn om de effecten te beperken.
Daarvoor bestaan wettelijke normen, en daaraan moet
worden voldaan. Er wordt dus niet uitgegaan van het
maximale vervoer dat mogelijk zou kunnen zijn.

385-04

Inspreker geeft aan dat waarschijnlijk verwaarloosd

Voor het onderzoek is bij de inpassing van het extra
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is dat overdag geen capaciteit ter beschikking is om
de goederentreinen met regelmaat in Zutphen te
krijgen of af te voeren.

goederenvervoer naar en vanaf Zutphen rekening
gehouden met het reeds aanwezige gebruik van het
spoor en het toekomstig verwachtte spoorgebruik. Voor
emplacement Zutphen is een ontwerp gemaakt om de
goederentreinen ook overdag te kunnen laten rijden.
Het door de inspreker genoemde aspect is niet
verwaarloosd; het maakt onderdeel uit van de
basisgegevens waarop het berekeningsmodel voor
risico's is gebaseerd.

385-05

Inspreker geeft aan dat waarschijnlijk verwaarloost
is dat het vervoer van vracht en personen op het
zelfde traject het PR sterk vergroot. Het wordt
drukker en er zijn meer mensen binnen de 10
meterlijn. Een nette oplossing zou zijn om het
vervoer van mensen en goederen te scheiden. Niet
tegelijk op hetzelfde traject maar over een ander
traject of op een andere tijd.

385-06

Inspreker geeft aan dat waarschijnlijk verwaarloost
is dat de treinen om capaciteitsredenen en
veiligheidsredenen naar de nacht verschoven
moeten worden. Dan wordt de norm voor de
geluidshinder niet gehaald. Een trein zendt zowel 's
nachts als overdag een gelijk geluidsvermogen uit,
maar ten opzichte van de stille nacht is de toename
factor veel groter dan ten opzichte van de dag.
Overdag is het geluidsniveau al hoger en dus de
factor kleiner. Men zal meer in de nacht moet gaan
rijden en dit op overmacht schuiven.

De door de inspreker genoemde effecten zijn niet
verwaarloosd, omdat ze niet zullen optreden. Er is
namelijk bij alle varianten geen capaciteitstekort op het
spoor: er zijn dus geen redenen om vervoer naar de
nachtperiode te schuiven. Ook zijn er geen
veiligheidsredenen voor zo'n verschuiving. de
goederentreinen rijden, net zoals thans, verspreid over
het hele etmaal, dus overdag, 's avonds en 's nacht. In
het MER is bij het onderdeel geluid aangegeven welke
verdeling van het vervoer over dag, avond en nacht is
aangenomen voor de berekeningen.

385-07

Inspreker geeft aan dat in het rapport EV
aangegeven is dat het PR binnen de limiet is en het
GR onder de streefwaarde. Hij vindt echter de
gerealiseerde waarden belangrijk en wil graag de
gerealiseerde waarden van het PR en het GR inzien
en vraagt waar dat kan.

De gevraagde informatie is te vinden in de gegevens van
het Basisnet spoor, die thans als bijlage zijn opgenomen
in de 'Circulaire Risiconormering Vervoer gevaarlijke
Stoffen'. Die Circulaire is te vinden op Internet.

385-08

Inspreker is van mening dat het geen
meerjarenplan maar een ad hoc oplossing is voor
goederenvervoer dat men in het westen kwijt wil.
Er is geen goed onderzoek gedaan naar de
behoefte. Er is alleen gekeken of men binnen de
grenzen van de wetten deze goederentreinen door
kan drukken.

Aan het plan voor Goederenroute Oost-Nederland ligt
de PHS Voorkeursbeslissing van het kabinet (juni 2010)
ten grondslag. In de voorbereidingsfase van deze
Voorkeursbeslissing zijn nut en noodzaak van het
programma diepgaand onderzocht. Het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer is een lange termijn plan,
zeker niet ad hoc.

386-01

Inspreker is voor de variant “Ten oosten van
Bathmen” en tegen de variant Twentekanaallijn.
Inspreker onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.
Inspreker is van mening dat voorafgaand aan het
MER en in elk geval in het kader van het MER alle,
althans meer alternatieven verkend hadden
moeten worden en beoordeeld dan de huidige vier
varianten. Dat is ten onrechte nagelaten.

De voorkeur voor de variant “Ten oosten van Bathmen”
en de uitspraak tegen de Twentekanaallijn zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

Inspreker is van mening dat de effecten van het
routealternatief de Noordtak (NOV)(N18 variant
door Oost-Nederland) in elk geval in het kader van

Zie beantwoording Kernpunt: K008

387-01

387-02

Zie beantwoording Kernpunt: K187

Pagina 429 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

387-03

Samenvatting reactie
het MER tenminste op de effecten voor mensen,
omgeving en economie onderzocht had moeten
worden en dat de resultaten in het MER beschreven
hadden moeten worden en vergeleken met de
andere vier varianten. Dat is ten onrechte niet
geschied. Inspreker is van mening dat op basis van
een dergelijke vergelijking het routealternatief NOV
aanmerkelijk gunstiger zou uitvallen. Bij het NOV
alternatief moeten wel betere
veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht.
Daarbij valt te denken aan onder meer ruimere
veiligheidszones, betere blusvoorzieningen,
ongelijkvloerse kruisingen een grotere afstand tot
de bebouwing met als verdere effecten minder
hinder door geluid en trillingen.
Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen noodzakelijk zijn wanneer een trein
met gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt. Inspreker vraagt
waarom er voor vervoer over bestaand spoor door
Oost Nederland niet dezelfde richtlijnen aangaande
geluid, veiligheid, gezondheid, trillingen, milieu
etcetera gelden als voor de Betuweroute.

Beantwoording

Zie beantwoording Kernpunt: K086

387-04

Inspreker is van mening dat de effecten van een
bepaalde groei van het goederenvervoer in het
MER zijn betrokken, maar dat er ten onrechte geen
rekening gehouden is met de te verwachten
verscherping in de normstelling en verbeteringen in
de techniek in de periode waarop het MER toe ziet.
Daarmee zal op de bestaande spoorlijnen
onvoldoende rekening gehouden kunnen worden.
De bestaande spoorlijnen belemmeren het
terugdringen van de ongunstige en schadelijke
effecten van het treingoederenvervoer met alle
gevolgen van dien voor de mensen en de omgeving.
Veiligheidsvoorzieningen dienen te worden
uitgebreid en dienen meer gewicht te krijgen, nu
het gevaar door de groei van het aantal
treinbewegingen groter wordt en voorts nog verder
toeneemt door de veranderde en veranderende
samenstelling van goederentreinen, die langer en
zwaarder worden.

in het MER is geen rekening gehouden met een
aanscherping van normstellingen, omdat die niet
voorzien is. Het 'terugdringen van ongunstige en
schadelijke effecten van spoorgoederenvervoer' is thans
met de huidige technische middelen al mogelijk. Extra
veiligheidsvoorzieningen worden alleen overwogen als
de risico's van het vervoer toenemen tot boven de
daarvoor landelijk geldende wettelijke normen; dat is in
het studiegebied niet het geval.

387-05

Inspreker is van mening dat de effecten van de
geluids- en trillingshinder door de toename van het
treingoederenvervoer op de bestaande spoorlijnen
op de gezondheid niet correct vastgesteld en
gewogen zijn. In het bijzonder is dat het geval ten
aanzien van piekgeluid en de stijgsnelheid van de

Het effect op de gezondheid is in beeld gebracht met
behulp van de gezondheidseffectscreening methodiek
GES. Deze methodiek is ontwikkeld voor GGD’en in
Nederland in opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het aspect geluid op

Pagina 430 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

treingeluiden. De geluidsruimte die betreffende de
bestaande spoorlijnen aanwezig is, leidt tot ernstige
gezondheidsklachten, zeker bij de voorziene
toename van het treingoederenvervoer.

de gezondheidseffectscreening is voor railverkeer hierbij
inzichtelijk gemaakt aan de hand van de geluidbelasting
Lden en Lnight. De niveaus van geluidbelasting
corresponderen op basis van de dosis effectrelaties met
het aantal ernstig gehinderden (voor Lden) en het aantal
ernstig slaapverstoorden ( voor Lnight). Deze dosismaten
zijn gemiddelde waarden, equivalente geluidniveaus, die
in de tijd evenveel energie bevatten als het in
werkelijkheid fluctuerende geluidniveau. Meer pieken
leiden tot hogere waarden van het equivalente
geluidniveau, evenals hogere pieken. Als zodanig houdt
het equivalente geluidniveau rekening met de
geluidniveaus tijdens de piek van de passage, maar ook
met het aantal pieken.

387-06

Inspreker stelt dat voor wat betreft de effecten
voor de economie ten onrechte de mogelijkheid om
door het aanleggen van de NOV een verbinding te
realiseren met weg- en waterwegen, niet in
ogenschouw genomen is. Evenzo is de mogelijkheid
voor een luchthaven, waardoor de beste en
economisch meest verantwoorde vervoersvorm kan
worden gekozen voor het verdere vervoer van
goederen, niet in ogenschouw genomen. De NOV
zou de mogelijkheid kunnen bieden aan de
(maak)industrie in Oost-Nederland om het nodige
toe te voegen aan de goederen die thans
uitsluitend worden doorgevoerd.

In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu
zijn, naar aanleiding van de in oktober 2010
aangenomen moties van de Tweede Kamer,
onderzoeken uitgevoerd over nog beter benutten van
binnenvaart en kustvaart, en van de Betuweroute. De
onderzoeksrapporten zijn op 12 juli 2012 door de
Minister van IenM naar de Tweede Kamer gestuurd en in
te zien op www.rijksoverheid.nl/phs en op
www.prorail.nl/phs. De resultaten van die onderzoeken
e
zijn samengevat in par. 2.2 van het MER 1 fase.

387-07

Inspreker vindt dat het MER 2de fase, evenals het
e
MER 1 fase, beperkt is opgezet en kan geen acht
slaan op, en onvoldoende rekening houden met, de
effecten en resultaten van andere varianten. In het
bijzonder de NOV-variant. Later of apart
onderzochte varianten zouden volgens de inspreker
ook in het MER 2de fase aan de orde moeten
e
komen en hadden derhalve in het MER 1 fase
moeten worden meegenomen. In elk geval zullen
die varianten op dezelfde wijze moeten worden
gewogen en beoordeeld.

Zie beantwoording Kernpunt: K187

387-08

Inspreker is van mening dat in het MER de effecten
van het spoorboekloze rijden in Oost-Nederland
onderzocht had moeten worden en vindt dat het
alsnog uitgevoerd moet worden.

Spoorboekloos rijden is een oplossing voor
spoortrajecten waar de vraag naar treinvervoer zeer
hoog is. Dit is in Oost Nederland niet het geval.

387-09

Inspreker stelt dat in het MER geen rekening
gehouden is met de groei en verbetering van het
treinvervoer in Oost-Nederland door het laten
rijden van hoge snelheidstreinen (ook
internationaal) en andere internationale
passagierstreinen. Dat is zeker gezien de tijdspanne

Op basis van onderzoek is vastgesteld dat er in OostNederland onvoldoende reizigers te verwachten zijn
voor hoge snelheidstreinen en evenmin voor nieuwe
internationale reizigerstreinen.
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waarop het MER ziet een omissie.

388-01
389-01

Inspreker is tegen alle varianten.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

Wijkraad de hoven Zutphen is tegen alle varianten
omdat zij tegen een uitbreiding van
goederenvervoer over de IJssellijn is.

De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd.

389-02

Wijkraad de Hoven Zutphen stelt dat meer
goederenvervoer op de IJssellijn leidt tot hogere
risico's. Zeer direct aan de spoorlijn staat een
basisschool, een kinderdagverblijf en een centrum
voor ouderen. Indien de trein van het talud raakt
zal de school verpletterd worden.

In het Integraal Veiligheidsplan, waaraan ProRail samen
met de veiligheidregio's werkt, zal dit punt woorden
meegenomen. Onderzocht wordt of eventueel extra
maatregelen nodig zijn ter hoogte van de genoemde
punten; extra maatregelen worden dan opgenomen in
het Ontwerp TracéBesluit (OTB) dat op 'n vroegst in
2015 gepubliceerd wordt.

389-03

Wijkraad de Hoven Zutphen geeft aan dat de kans
op ongevallen in de wijk extra groot is omdat hier 2
spoorlijnen bij elkaar komen.

In de berekening van de omgevingsrisico's is deze
situatie (wissels, kans op botsing) opgenomen. De
berekende risico's zijn beneden de landelijk daarvoor
geldende wettelijke normen.

390-01

Inspreker is voor de variant “Kopmaken te
Deventer”.
Inspreker is voor de variant “Kopmaken te
Deventer”.
Inspreker is voor de variant Twentekanaallijn.

De voorkeur voor de variant “Kopmaken te Deventer” is
geregistreerd.
De voorkeur voor de variant “Kopmaken te Deventer” is
genoteerd.
De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn is
geregistreerd.

393-01

Inspreker is voor de variant Twentekanaallijn
vanwege de korte afstand.

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn is
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

394-01

Inspreker is van mening dat er van Joppe tot voorbij
de Dortherweg in Epse afdoende maatregelen
tegen geluidoverlast moeten worden getroffen
gezien het behoorlijk aantal huizen dat hier dicht bij
het spoor is gelegen.

Voor iedere locatie geldt dat indien de geluidnormen
worden overschreden er onderzocht wordt of er
maatregelen mogelijk zijn om het geluid terug te dringen
en of deze doelmatig zijn. Dit geldt ook voor de
woningen te Epse van Joppe tot voorbij de Dortherweg.
De specifieke maatregelen worden pas in de tweede fase
van het MER bepaald, nu is slechts voor een onderlinge
vergelijking van de verschillende varianten aangegeven
waar en hoe hoog afschermende maatregelen mogelijk
moeten zijn. Pas nadat er een variant is gekozen wordt
bij de uitwerking exact bepaald welke maatregelen er
genomen moeten worden.

394-02

Inspreker vindt dat een actievere handhaving van
geluidsplafonds gewenst is in plaats van vaststelling
van overschrijding achteraf zodat hier een
preventieve werking vanuit gaat.

De geluidbelasting vanwege spoorgeluid mag niet boven
het geluidproductieplafond uitkomen. Prorail moet in
het kader van het jaarlijkse nalevingsverslag monitoren
of er geen overschrijding is of dreigt. Als de
plafondwaarde wordt overschreden, moeten er
doelmatige maatregelen worden onderzocht. Omdat er
ook een dreigende overschrijding moet worden
gerapporteerd, een waarde van minder dan 0,5 onder de
GPP-waarde, is niet alleen pas een vaststelling van een
overschrijding achteraf.

394-03

De geluidswet geeft het spoor een extra
geluidsbelasting van 1,5 dB t.o.v. de jaren 2006,

Op het traject Zutphen-Hengelo is inderdaad de
geluidsruimte 'opgesoupeerd' en worden de

391-01
392-01
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2007 en 2008. In 2012 is de dienstregeling van de
personentrein van Syntus op het traject ZutphenHengelo aanmerkelijk uitgebreid. Inspreker geeft
aan dat hiermee de extra geluidsruimte
opgesoupeerd is en de huidige Caprolactamtrein,
net als de Volvotrein, illegaal rijdt. Inspreker vraagt
om deze redenering middels een openbare
berekening te bevestigen.

geluidproductieplafondwaarden overschreden. De Wet
milieubeheer geeft in art. 11.23 beperkte mogelijkheden
om hiervoor vrijstelling te krijgen. Voor dit traject is deze
vrijstelling met motivering geregeld. Op alle
referentiepunten blijven de waarden onder de 60 dB.
Een openbare berekening, zoals inspreker vraagt, heeft
dus al eerder plaatsgevonden. (Zie Staatscourant Nr.
22736 d.d. 13 augustus 3013.)

394-04

Een geluidarme trein op spoor die last heeft van
golfslijtage (veel voorkomend) heeft geen enkel
geluidverlagend effect. Het spoor moet dan veel
vaker profiel geslepen worden, hetgeen leidt tot
substantieel hogere onderhoudskosten. Het zelfde
geldt voor extra bijgeluiden veroorzaakt door
“vierkante” wielen, stoten van wagons bij
optrekken en afremmen etc. Inspreker vraagt hoe
hiermee omgegaan wordt en of de extra
onderhoudskosten meegerekend zijn. Verklaart dit
(voor een gedeelte) het verschil tussen de gemeten
en berekende geluidsbelasting?

ProRail zorgt ervoor dat het spoor regelmatig wordt
geslepen en onderhouden. Dit regelmatige onderhoud
leidt tot een gemiddelde railruwheid voor de
Nederlandse situatie. Bij de geluidberekeningen wordt
uitgegaan van deze gemiddelde railruwheid. De
onderhoudskosten voor dit regelmatige onderhoud zijn
niet betrokken bij het onderzoek. Omdat de
berekeningen zijn gemaakt voor de toekomstige situatie
kan niet worden uitgegaan van nu aanwezige
omstandigheden.

394-05

Inspreker geeft aan dat in het MER de
veiligheidsrisico’s op basis van actuele kennis
(Wetteren) met een robuust geachte
berekeningsmethode reëel moeten worden
ingeschat. De (hogere) kosten van maatregelen en
beheer moeten vervolgens worden meegenomen in
de economische afweging.

De berekeningen van de risico's in het MER zijn gedaan
met de wettelijk voorgeschreven rekenmethode die is
gebaseerd op de meest actuele kennis. Eventuele
nieuwe kennis als gevolg van het ongeval in Wetteren
maakt daar nog geen deel van uit, omdat de
onderzoeksrapporten over dat ongeval nog niet
beschikbaar zijn.

394-06

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

394-07

Inspreker verwacht dat vervoerders, gezien de
beschikbaarheid, gebruik gaan maken van
diesellocomotieven en dus moet in het MER voor
energiegebruik een – (dubbel min) worden
gegeven.

Zie beantwoording Kernpunt: K096

394-08

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

394-09

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

394-10

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
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395-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

396-01

Inspreker vraagt of er een wegingsfactor komt voor
spoorgeluid in de bebouwde kom en spoorgeluid in
het landelijke gebied.

Zie beantwoording Kernpunt: K074

396-02

Inspreker interpreteert de tekst in het MER zo, dat
geluidsmaatregelen `voor 1 huis niet doelmatig zijn
en dus niet zal gebeuren.

Zie beantwoording Kernpunt: K110

396-03

Inspreker geeft aan dat in tabel 8-10 (bladzijde.
163) van het rapport de totaaltelling zodanig
wordt uitgevoerd dat de gemiddeld veel
ongunstigere effecten voor de Twentekanaallijn in
relatie tot de andere varianten in relatieve zin ten
onrechte wegvallen.

In de tabel is de totaalscore voor de Twentekanaallijn
gelijk aan de totaalscore van de Twentelijn. Voor de
onderdelen EHS en EVZ/RVZ scoort de Twentekanaallijn
wel slechter dan de Twentelijn. In de tekst op bladzijde
162 is dan ook aangegeven dat de Twentekanaallijn de
grootste negatieve effecten heeft op ecologie.

396-04

Inspreker geeft aan dat in tabel 8-11 (bladzijde.
163) van het rapport de totaaltelling zodanig wordt
uitgevoerd dat de gemiddeld veel ongunstigere
effecten voor de Twentekanaallijn in relatie tot de
andere varianten in relatieve zin ten onrechte
wegvallen.

De effectbeschrijving en -beoordeling is gebaseerd op
aspecten middels een toetskader. Voor de
Twentelijnvarianten bij Bathmen is het aspect
oppervlaktewater bepalend voor de zwaardere weging,
aangezien geen onderscheidende effecten tussen de
varianten voorzien zijn op het gebied van waterkwaliteit.

396-05

Inspreker geeft aan dat in tabel 8-15 (bladzijde.
166) van het rapport de totaaltelling zodanig wordt
uitgevoerd dat de gemiddeld veel ongunstigere
effecten voor de Twentekanaallijn in relatie tot de
andere varianten in relatieve zin ten onrechte
wegvallen.

De effectbeschrijving en -beoordeling is gebaseerd op
aspecten middels een toetskader. Voor de
Twentelijnvarianten bij Bathmen is het aspect
oppervlaktewater bepalend voor de zwaardere weging,
aangezien geen onderscheidende effecten tussen de
varianten voorzien zijn op het gebied van waterkwaliteit.

396-06

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

397-01

Inspreker is van mening dat de Betuweroute beter
moet worden aangesloten op het Duitse
spoorwegennetwerk.

Zie beantwoording Kernpunt: K129

397-02

Inspreker vraagt om nut en noodzaak van het
goederenvervoer door Oost-Nederland aan te
tonen in het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K150

397-03

Inspreker stelt dat het MER vooral gericht zou
moeten zijn op de leefbaarheid en op hoe de
woonkernen zouden kunnen worden ontzien,
doordat bij gebruik van bestaande spoorlijnen al
snel hinder ontstaat.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

397-04

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

397-05

Inspreker geeft aan dat de nabij gelegen A35 de
toegestane geluidsnormen overschrijdt. In het
MER ziet inspreker alleen de effecten van het
treinvervoer staan, maar niet in samenhang met
het geluid van de A35. Inspreker vraagt hoe men in
deze situatie aan de normen denkt te kunnen
voldoen.

In de wetgeving worden verschillende geluidbronnen
weg- en railverkeerslawaai afzonderlijk getoetst.
Cumulatie met wegverkeer wordt in de rapportage niet
genegeerd, maar kwantitatief beschreven op de
volgende aspecten:
 Waar bevinden zich de relevante andere
geluidbronnen waarmee cumulatie mogelijk
plaatsvindt?
 Welke bron is naar verwachting dominant in het
gebied waardoor het geluid van de ene bron in
bepaalde mate wordt gecamoufleerd door het
geluid van de andere bron?
 Waar kan gezamenlijk naar maatregelen worden
gezocht om de totale geluidhinder zoveel mogelijk
te beperken?Bijvoorbeeld door het plaatsen van
geluidschermen langs het spoor die tevens het
geluid van de rijksweg afschermen.
Cumulatie is belangrijk om de geluidsituatie te
beoordelen wanneer de geluidbelasting voor een
geluidgevoelige bestemming hoger is dan de
voorkeurswaarde. Dit valt thans buiten de scope van het
MER-onderzoek, maar bij een gedetailleerd
vervolgonderzoek zoals een Ontwerp Tracébesluit zal op
dit aspect gedetailleerd ingegaan worden. In dit
onderzoek wordt wel per variant, alsmede voor de
referentiesituatie, aangegeven of cumulatie van geluid
een relevante rol zal spelen.
Met die vraag zou de inspreker zich moeten wenden tot
de autoriteit in geval van een ramp: de Veiligheidsregio.

397-06

Inspreker vraagt naar de rampscenario’s en
mogelijke slachtoffers met betrekking tot
ontsnappende toxische wolken in buitengebied.

397-07

Inspreker geeft aan dat er zich meerdere incidenten
hebben voorgedaan bij de spoorwegovergangen in
Delden. Inspreker vraagt hoe de veiligheid
gewaarborgd wordt voor de bewoners in de directe
omgeving?

Het is onduidelijk om wat voor soort incidenten het gaat.
De veiligheid van spoorwegovergangen wordt
gewaarborgd door middel van beveiligde
spoorwegovergangen. De verkeersveiligheid aansluitend
op de spoorwegovergangen moet gewaarborgd worden
door een duidelijke infrastructuur te creëren.

397-08

Inspreker waarschuwt voor (de kosten van)
scheurvorming en planschade als gevolg van
trillingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

397-09

Inspreker is van mening dat de inzet van lawaaiige
diesellocomotieven nodig zal zijn om met
zwaardere treinen op het NS net te kunnen rijden.
Inspreker vreest dat in dat scenario de
berekeningen m.b.t. geluid, milieubelasting
(fijnstof) etc. niet zullen kloppen. Inspreker vraagt
hoe deze ontwikkeling voorkomen wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K041
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397-10

Twickel tracht haar natuur dichter bij elkaar te
brengen en te behouden. Door de aanleg van een
dubbeltracé van de Twentekanaallijn wordt dit
teniet gedaan. Ook de stikstofdepositie zal
toenemen. Waar vind compensatie/aanpassing
voor de fauna en flora plaats?
Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

In paragraaf 5.7 van het effectrapport ecologie van het
e
MER 1 fase staat een beschrijving van de mitigatie en

398-01

Inspreker geeft aan reeds overlast te hebben
van het geklingel van de spoorwegovergang en het
aandenderende geluid van de goederentrein en
verwacht meer overlast als de variant
Twentekanaallijn doorgaat.

Zie beantwoording Kernpunt: K075

398-02

Inspreker geeft aan dat in de rapportage wordt
aangegeven dat het leefmilieu rond het spoor
aanzienlijk zal verslechteren. Dat staat in schril
e
contrast met de opmerkingen uit de 2 Kamer, die
meende dat het toch al slechte
milieukwaliteitsniveau langs de spoorlijnen niet nog
slechter zou moeten worden. Op dit onverhoopte
effect van een verslechtering van het leefmilieu
gaat de rapportage in zijn geheel niet in.

Zie beantwoording Kernpunt: K178

398-03

Inspreker schrikt van de wat badinerende wijze
waarop in de rapportage wordt ingegaan op het
onderwerp externe veiligheid. Na het ongeval in
Wetteren dit jaar en meldingen over bijnaongevallen in Nederland, maakt inspreker zich
zorgen over de veiligheid.

Wij betreuren het dat de inspreker vindt dat 'badinerend
wordt omgegaan met externe veiligheid'. Dat is absoluut
niet de bedoeling. In het MER wordt op basis van feiten
aangegeven dat de risico's van het vervoer van
gevaarlijke stoffen kleiner zijn dan de daarvoor landelijk
geldende wettelijke normen. Dat betekent dat de kans
op een ongeval met gevolgen voor de omgeving erg
klein is. De kans om (als omwonende) te overlijden als
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen op het
spoor, is bijvoorbeeld 100 maal kleiner dan de kans om
te overlijden als gevolg van een auto-ongeluk.

398-04

Inspreker verbaast zich erover dat ondanks dat in
het MER gezegd wordt dat de streefwaarde voor
trillingshinder wordt overschreden, in zijn geval
(woning op 60 m afstand van de spoorlijn), geen
mitigerende maatregelen genomen zullen gaan
worden.

Een eerste indicatie van de locaties waar bij de 2 fase
van het MER mogelijk maatregelen zullen worden
afgewogen, is opgenomen in de aanvulling op het MER,
e
die eind 2013 verschijnt. Tijdens de 2 fase van het MER
wordt op woningniveau een afweging gemaakt waar wel
en geen trillingsmaatregelen worden genomen.

398-05

Inspreker stelt ten aanzien van de variant
Twentekanaallijn dat ook met geluidsschermen en
toename van geluid en spoorverkeer een
(ecologische) barrièrewerking word veroorzaakt.

In het ontwerp van de Twentekanaallijn zijn meerdere
kleine en grote faunatunnels opgenomen om de
ecologische barrièrewerking van het spoor en de
geluidsschermen tegen te gaan.

398-06

Inspreker geeft aan dat in de rapportage nauwelijks
wordt ingegaan op het feit dat er door de crisis veel
minder goederenvervoer is dan in de prognoses van
enkele jaren geleden aangegeven staat.

Zie beantwoording Kernpunt: K125

398-07

Inspreker geeft aan dat er niet wordt ingegaan

Zie beantwoording Kernpunt: K031

397-11

e

compensatie maatregelen. In het MER 2 fase volgt er
een nadere uitwerking.
Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

e
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op mogelijk vervoer via Emmerich en een nieuw
aan te leggen spoor Emmerich – Oberhausen.

398-08

Inspreker geeft aan dat er niets wordt vermeld over
eventuele schadevergoedingen of over
verhuismogelijkheden voor mensen die langs het
spoor wonen.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

398-09

Inspreker ziet weinig inleving en bewustzijn van de
effecten op het welzijn van de mensen die langs het
spoor wonen.

Zie beantwoording Kernpunt: K550

398-10

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

399-01

Inspreker is verontrust over de mogelijke gevolgen
van trillingshinder op de bedrijfsvoering. Dit heeft
zonder de frequente goederentreinen al voor
scheuren in de muren gezorgd en kapotte
verlichtingen. Daarnaast zal de geluidshinder een
nog grotere rol gaan spelen. Ook het landschap
wordt ernstig aangetast met de Twentekanaallijn,
hoe fraai deze nu is met de vele landgoederen, het
gaat weer ten koste van de natuurbeleving. En dan
natuurlijk de hoge kosten voor deze lijn. De
allerhoogste in vergelijking met de andere 3
varianten.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

399-02

Inspreker is tegen de variant Twentekanaallijn
omdat het woonhuis pal aan spoor zal grenzen, het
landschap zal worden aangetast en de kosten hoog
zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

400-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

401-01

Inspreker geeft aan dat groei van goederenvervoer
door Twente als gevolg van maatregelen
tegen geluidoverlast zal leiden tot
landschapsvervuiling. Hierdoor zal het toerisme in
de regio afnemen wat weer gevolgen heeft voor de
werkgelegenheid.

Zie beantwoording Kernpunt: K099

401-02

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 70.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 70.

402-01

Inspreker geeft aan dat de Wet Geluidshinder
uitgaat van gemiddelde geluidsbelastingen,
waardoor er geen rekening wordt gehouden met
piekbelastingen (>85 Db.) Door de belasting te

De Wet milieubeheer is het wettelijke kader waaraan
getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar van uit
dient te worden gegaan. Inspreker stelt dat er geen
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middelen wordt er geen recht gedaan aan de
feitelijke overlast die mensen ondervinden,
inspreker is het niet eens met deze
berekeningswijze.

rekening gehouden wordt met piekbelastingen en is het
niet eens met de rekenwijze. Van deze mening van de
inspreker wordt kennis genomen. Met het normenstelsel
van de Wet milieubeheer worden piekgeluiden van
passerende treinen evenwel toch, zei het indirect, mee
beschouwd. Het geluidniveau van passerende
(goederen-) treinen fluctueert, waarbij de hoogste
niveaus (pieken) voorkomen tijdens een passage en er
daarna een periode aanbreekt met relatief lage
geluidniveaus. Voor de beoordeling van deze
fluctuerende geluidniveaus gaat de Wet milieubeheer uit
van gemiddelde waarden, de equivalente geluidniveaus,
die in de tijd evenveel energie bevatten als het in
werkelijkheid fluctuerende geluidniveau. Meer pieken
leiden tot hogere waarden van het equivalente
geluidniveau, evenals hogere pieken. Als zodanig houdt
het equivalente geluidniveau rekening met de
geluidniveaus tijdens de piek van de passage. De
gemeten piekgeluiden worden dus niet afzonderlijk aan
de wet getoetst, maar de equivalente niveaus wel.

Inspreker geeft aan dat voor het toenemende
goederenvervoer over de IJssellijn in de buurt van
Joppe er geen effecten zijn benoemd in het MER
met betrekking tot de aspecten veiligheid,
trillingen, trillingsschade en geluidsoverlast.
Hierdoor zijn er ook geen maatregelen opgenomen
rond Joppe. Inspreker maakt hiertegen bezwaar.
Inspreker geeft aan als belanghebbende burger
meer betrokken te willen worden bij het uitvoeren
van het onderzoek. Inspreker wil graag samen met
buurtgenoten uit Joppe uitgenodigd worden om de
effecten van het voorgenomen goederenvervoer te
bespreken.

In de relevante onderzoeken zijn de effecten van
toenemend goederenvervoer op woningen in Joppe
meegenomen in de berekeningen. Hieruit blijkt dat er
geen maatregelen noodzakelijk zijn omdat de wettelijke
normen niet worden overschreden en/of maatregelen
niet doelmatig zijn.

402-04

Inspreker is tegen de doorgang van het PHS-GON
project omdat omwonenden langs het hele traject
veel overlast zullen gaan ondervinden en er
daardoor te weinig draagvlak voor is. Inspreker is
van mening dat dit er dan niet doorgedrukt mag
worden.

De geobjectiveerde informatie uit het MER zal worden
afgewogen tegen allerlei andere belangen, waaronder
economische. Deze belangen wegen mee in de beslissing
die de staatssecretaris het komende najaar zal nemen.
Voordat die beslissing gemaakt wordt wil de
staatsecretaris eerst de reacties vernemen van burgers
en bestuurders uit Oost-Nederland op het MER en hun
advies voor de beslissing. Er wordt dus niets
'doorgedrukt'.

402-05

Inspreker stelt dat omrijden via de bestaande
Betuwelijn naar Emmerich een goed alternatief is.
Vanaf Emmerich kunnen treinen naar Hannover
rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

402-06

Inspreker wil graag per email op de hoogte
gehouden worden van de ontwikkelingen van PHS
en tevens van PHS-GON

Via onderstaande link komt u bij een formulier waarmee
u zich kunt abonneren op onze nieuwsbrief over de
Goederenroute Oost-Nederland van PHS:

402-02

402-03

e

Wij zijn het met u eens. In de 2 fase van het MER zullen
de ontwerpen en plannen ook met de aanwonenden
worden besproken, zodat wij van elkaar kunnen leren.
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403-01

Inspreker geeft aan dat de Wet Geluidshinder
uitgaat van gemiddelde geluidsbelastingen,
waardoor er geen rekening wordt gehouden met
piekbelastingen (>85 Db.) Door de belasting te
middelen wordt er geen recht gedaan aan de
feitelijke overlast die mensen ondervinden,
inspreker is het niet eens met deze
berekeningswijze.

De Wet milieubeheer is het wettelijke kader waaraan
getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar van uit
dient te worden gegaan. Inspreker stelt dat er geen
rekening gehouden wordt met piekbelastingen en is het
niet eens met de rekenwijze. Van deze mening van de
inspreker wordt kennis genomen. Met het normenstelsel
van de Wet milieubeheer worden piekgeluiden van
passerende treinen evenwel toch, zei het indirect, mee
beschouwd. Het geluidniveau van passerende
(goederen-) treinen fluctueert, waarbij de hoogste
niveaus (pieken) voorkomen tijdens een passage en er
daarna een periode aanbreekt met relatief lage
geluidniveaus. Voor de beoordeling van deze
fluctuerende geluidniveaus gaat de Wet milieubeheer uit
van gemiddelde waarden, de equivalente geluidniveaus,
die in de tijd evenveel energie bevatten als het in
werkelijkheid fluctuerende geluidniveau. Meer pieken
leiden tot hogere waarden van het equivalente
geluidniveau, evenals hogere pieken. Als zodanig houdt
het equivalente geluidniveau rekening met de
geluidniveaus tijdens de piek van de passage. De
gemeten piekgeluiden worden dus niet afzonderlijk aan
de wet getoetst, maar de equivalente niveaus wel.

403-02

Inspreker geeft aan dat voor het toenemende
goederenvervoer over de IJssellijn in de buurt van
Joppe er geen effecten zijn benoemd in het MER
met betrekking tot de aspecten veiligheid,
trillingen, trillingsschade en geluidsoverlast.
Hierdoor zijn er ook geen maatregelen opgenomen
rond Joppe. Inspreker maakt hiertegen bezwaar.
Inspreker geeft aan als belanghebbende burger
meer betrokken te willen worden bij het uitvoeren
van het onderzoek. Inspreker wil graag samen met
buurtgenoten uit Joppe uitgenodigd worden om de
effecten van het voorgenomen goederenvervoer te
bespreken.

In de relevante onderzoeken zijn de effecten van
toenemend goederenvervoer op woningen in Joppe
meegenomen in de berekeningen. Hieruit blijkt dat er
geen maatregelen noodzakelijk zijn omdat de wettelijke
normen niet worden overschreden en/of maatregelen
niet doelmatig zijn.

Inspreker is tegen de doorgang van het PHS-GON
project omdat omwonenden langs het hele traject
veel overlast zullen gaan ondervinden en er
daardoor te weinig draagvlak voor is. Inspreker is
van mening dat dit er dan niet doorgedrukt mag
worden.

De geobjectiveerde informatie uit het MER zal worden
afgewogen tegen allerlei andere belangen, waaronder
economische. Deze belangen wegen mee in de beslissing
die de staatssecretaris het komende najaar zal nemen.
Voordat die beslissing gemaakt wordt wil de
staatsecretaris eerst de reacties vernemen van burgers
en bestuurders uit Oost-Nederland op het MER en hun
advies voor de beslissing. Er wordt dus niets
'doorgedrukt'.

403-03

403-04

e

Wij zijn het met u eens. In de 2 fase van het MER zullen
de ontwerpen en plannen ook met de aanwonenden
worden besproken, zodat wij van elkaar kunnen leren.
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403-05

Inspreker stelt dat omrijden via de bestaande
Betuwelijn naar Emmerich een goed alternatief is.
Vanaf Emmerich kunnen treinen naar Hannover
rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

403-06

Inspreker wil graag per email op de hoogte
gehouden worden van de ontwikkelingen van PHS
en tevens van PHS-GON

Via onderstaande link komt u bij een formulier waarmee
u zich kunt abonneren op onze nieuwsbrief over de
Goederenroute Oost-Nederland van PHS:
https://www.prorail.nl/projecten/goederenroute-oostnederland/formulieren/aanmelden-nieuwsbriefgoederenroute-oost-nederland.

404-01

Inspreker geeft aan dat de Wet Geluidshinder
uitgaat van gemiddelde geluidsbelastingen,
waardoor er geen rekening wordt gehouden met
piekbelastingen (>85 Db.) Door de belasting te
middelen wordt er geen recht gedaan aan de
feitelijke overlast die mensen ondervinden,
inspreker is het niet eens met deze
berekeningswijze.

De Wet milieubeheer is het wettelijke kader waaraan
getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar van uit
dient te worden gegaan. Inspreker stelt dat er geen
rekening gehouden wordt met piekbelastingen en is het
niet eens met de rekenwijze. Van deze mening van de
inspreker wordt kennis genomen. Met het normenstelsel
van de Wet milieubeheer worden piekgeluiden van
passerende treinen evenwel toch, zei het indirect, mee
beschouwd. Het geluidniveau van passerende
(goederen-) treinen fluctueert, waarbij de hoogste
niveaus (pieken) voorkomen tijdens een passage en er
daarna een periode aanbreekt met relatief lage
geluidniveaus. Voor de beoordeling van deze
fluctuerende geluidniveaus gaat de Wet milieubeheer uit
van gemiddelde waarden, de equivalente geluidniveaus,
die in de tijd evenveel energie bevatten als het in
werkelijkheid fluctuerende geluidniveau. Meer pieken
leiden tot hogere waarden van het equivalente
geluidniveau, evenals hogere pieken. Als zodanig houdt
het equivalente geluidniveau rekening met de
geluidniveaus tijdens de piek van de passage. De
gemeten piekgeluiden worden dus niet afzonderlijk aan
de wet getoetst, maar de equivalente niveaus wel.

404-02

Inspreker geeft aan dat voor het toenemende
goederenvervoer over de IJssellijn in de buurt van
Joppe er geen effecten zijn benoemd in het MER
met betrekking tot de aspecten veiligheid,
trillingen, trillingsschade en geluidsoverlast.
Hierdoor zijn er ook geen maatregelen opgenomen
rond Joppe. Inspreker maakt hiertegen bezwaar.
Inspreker geeft aan als belanghebbende burger
meer betrokken te willen worden bij het uitvoeren
van het onderzoek. Inspreker wil graag samen met
buurtgenoten uit Joppe uitgenodigd worden om de
effecten van het voorgenomen goederenvervoer te
bespreken.

In de relevante onderzoeken zijn de effecten van
toenemend goederenvervoer op woningen in Joppe
meegenomen in de berekeningen. Hieruit blijkt dat er
geen maatregelen noodzakelijk zijn omdat de wettelijke
normen niet worden overschreden en/of maatregelen
niet doelmatig zijn.

Inspreker is tegen de doorgang van het PHS-GON
project omdat omwonenden langs het hele traject

De geobjectiveerde informatie uit het MER zal worden
afgewogen tegen allerlei andere belangen, waaronder

404-03

404-04

e

Wij zijn het met u eens. In de 2 fase van het MER zullen
de ontwerpen en plannen ook met de aanwonenden
worden besproken, zodat wij van elkaar kunnen leren.
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veel overlast zullen gaan ondervinden en er
daardoor te weinig draagvlak voor is. Inspreker is
van mening dat dit er dan niet doorgedrukt mag
worden.

economische. Deze belangen wegen mee in de beslissing
die de staatssecretaris het komende najaar zal nemen.
Voordat die beslissing gemaakt wordt wil de
staatsecretaris eerst de reacties vernemen van burgers
en bestuurders uit Oost-Nederland op het MER en hun
advies voor de beslissing. Er wordt dus niets
'doorgedrukt'.

404-05

Inspreker stelt dat omrijden via de bestaande
Betuwelijn naar Emmerich een goed alternatief is.
Vanaf Emmerich kunnen treinen naar Hannover
rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

404-06

Inspreker wil graag per email op de hoogte
gehouden worden van de ontwikkelingen van PHS
en tevens van PHS-GON

Via onderstaande link komt u bij een formulier waarmee
u zich kunt abonneren op onze nieuwsbrief over de
Goederenroute Oost-Nederland van PHS:
https://www.prorail.nl/projecten/goederenroute-oostnederland/formulieren/aanmelden-nieuwsbriefgoederenroute-oost-nederland.

405-01

Inspreker wil zich het recht voorbehouden om later
e
tijdens de 2 fase te reageren op punten uit het
MER waar nu geen reactie op gegeven wordt.

Dat recht heeft en krijgt u. Het MER 2 fase zal met het
Ontwerp-tracébesluit ter inzage worden gelegd. In deze
procedure bestaat opnieuw de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen op alle in het MER en (O)TB aan
de orde zijnde aspecten.

405-02

Inspreker acht het niet reëel dat in het MER wordt
uitgegaan van een gelijkblijvende frequentie van de
reizigerstreinen in de toekomst. Dat is voor het
beoordelen van de toekomstbestendigheid ook
essentieel. Het MER moet dan ook de nadelen van
toekomstige PHS spoor intensivering meenemen en
in de vergelijkingen betrekken.

In de PHS-brede studies die ten grondslag liggen aan de
PHS-Voorkeursbeslissing (2010) is geconstateerd dat de
rond 2030 in Oost-Nederland verwachte treinreizigers
passen in de huidige treinaantallen; de bezettingsgraad
van die treinen wordt dus beter. Een toekomstige
intensivering van het reizigerstreinverkeer is dus met de
huidige kennis onwaarschijnlijk.

405-03

Inspreker geeft aan dat in het MER niet op de juiste
wijze is uitgegaan van vervoersprognoses. Zo is er
niet onderzocht in hoeverre goederentreinen en
reizigerstreinen zich laten combineren op het zelfde
traject, met name op de trajecten die betrekking
hebben op de goederenroutering vanaf de
Maasvlakte. Tussen Deventer en Almelo zijn reeds
capaciteitsproblemen en deze problemen zullen
groter worden bij toenemend
goederenvervoer. Inspreker stelt dat dergelijke
capaciteitsproblemen op de Twentekanaallijn veel
kleiner zullen zijn.

Voor alle varianten is een dienstregeling ontworpen
waarin zowel de reizigers- als de goederentreinen samen
probleemloos passen. Er worden dus geen
capaciteitsproblemen verwacht.

405-04

Inspreker geeft aan dat in de vervoersprognose in
het MER in de referentiesituatie wordt uitgegaan
van gezamenlijk 205 (57+148) treinen per werkdag;
theoretisch dus iedere 8 minuten een trein, doch
daadwerkelijk is de frequentie veel hoger,
aangezien de reizigerstreinen niet de volle 24 uur

Stelling is niet juist: 148 reizigerstreinen komt overeen
met een frequentie van 4 maal per uur gedurende de
dag- en avondperiode, terwijl het aantal
goederentreinen zijn verdeeld over het gehele etmaal. In
het drukste uur betekent dit 4 reizigerstreinen plus 2
goederentreinen per richting.

e
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per dag rijden. Uit het MER blijkt niet dat hier –
adequaat- onderzoek naar is gedaan.

405-05

Inspreker voorziet dat door de
capaciteitsproblemen op het spoor en de
verschillende typen treinen er goederentreinen met
gevaarlijke stoffen stil moeten gaan staan op
plekken waar dit niet toegestaan is.

Voor het project wordt de spoorcapaciteit zodanig
ontworpen dat er geen treinen ongewenst hoeven stil te
staan.

405-06

Inspreker stelt dat door capaciteitsproblemen en
noodgedwongen stilstaande treinen, de wachttijd
voor overwegen op het traject Deventer - Almelo –
Hengelo overschrijding van de streefwaarde
aanzienlijk zal toenemen ten opzichte van de
referentiesituatie. Hierdoor wordt ook opkomsttijd
voor hulpdiensten groter.

Zie beantwoording Kernpunt: K028

405-07

Inspreker stelt dat in het MER geen rekening is
gehouden met de gevolgen van de aanleg van een
viaduct van de Spitdijk bij Bathmen over nieuw
spoor. In winterse omstandigheden ondervinden
het langzame verkeer en hulpdiensten hiervan
hinder.

Het strooibeleid bij winterse omstandigheden is een
verantwoordelijkheid van de lokale wegbeheerder. Er
mag van uitgegaan worden dat de wegbeheerder bij
winterse omstandigheden de benodigde maatregelen
treft om de weg bruikbaar te houden.

405-08

Inspreker stelt dat er geen rekening is gehouden
met geluidshinder door verkeer op een nieuw
viaduct in de Spitdijk bij Bathmen over het spoor.

Bij het voorbereiden van een Ontwerp Tracébesluit
(OTB) zal worden onderzocht wat de geluidemissie van
het verkeer op de Spitdijk wordt, en of daartegen
maatregelen nodig zijn; die maatregelen worden dan
opgenomen in het OTB.

405-09

Inspreker geeft aan op grond van de beoordeling in
het MER de varianten via de Twentelijn niet
acceptabel te vinden. Volgens inspreker is er geen
draagvak voor een goederenroute via de
Twentelijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

405-10

Inspreker stelt dat hogere investeringskosten voor
de Twentekanaallijn gecompenseerd zullen worden
door de lagere kosten als gevolg van rittijden en
energieverbruik voor de vervoerders. Voor de
varianten via de Twentelijn liggen de kosten als
gevolg van rittijd en energieverbruik veel hoger.

Van uw mening is kennis genomen.

405-11

Inspreker stelt dat in het MER voor het aspect
kosten ten onrechte niet is gekeken naar
economische effecten en kosten als gevolg van
toegenomen wachttijden voor verkeer,
noodgedwongen omrijden van verkeer en
isolatiekosten. Hierdoor kunnen goedkopere
alternatieven alsnog duurder uitvallen.

In het MER is aan 'bereikbaarheid' geen economische
waarde gekoppeld. Dit betekent echter niet dat de mate
van vertraging niet is meegewogen bij de beoordeling
van bereikbaarheid. De gesommeerde wachttijden zijn
voor elke variant namelijk weergegeven als
voertuigverliesuren, waarvan de waarde bij de
beoordeling een rol heeft gespeeld.

405-12

Inspreker stelt dat er in tekst van hoofdstuk 8.8 van
het MER niet is vermeld dat de reacties van burgers
van invloed zijn op de besluitvorming over de
Goederenroutering Oost-Nederland. Dit in

Hoewel het inderdaad niet expliciet vermeld staat in
hoofdstuk 8.8 telt uw mening zeker mee, zoals in de
brochure vermeld staat.
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tegenstelling tot de informatie die in de brochure
over het MER vermeldt staat. De tekst in hoofdstuk
8.8 van het MER is volgens inspreker
dientengevolge onzorgvuldig.

406-01

Inspreker stelt dat er als vaststaand wordt
aangenomen dat het goederenvervoer via
Oldenzaal afgehandeld moet worden, dit als gevolg
van afspraken met de Duitse Overheid (verdrag van
Warnemünde). Echter zijn er eerder al voornemens
gesneuveld, zoals de Noordtak van de Betuweroute.
Inspreker stelt dat daarom ook het huidige
voornemen van de goederenafwikkeling via
Oldenzaal zou kunnen sneuvelen.

Het is een misverstand dat het goederenvervoer via
Oldenzaal/grens zou moeten worden afgehandeld als
gevolg van de Overeenkomst van Warnemünde. Die
Overeenkomst dwingt dat niet af. De reden om
goederenvervoer af te wikkelen via Oldenzaal/grens is,
dat dit de kortste (en dus meest economische) route is
voor vervoer met noordelijke en oostelijke herkomst of
bestemming: Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland,
Polen, Tsjechië. De Betuweroute buigt in Duitsland af
naar het zuiden, en is daardoor de voorkeursroute voor
zuidelijke herkomst en bestemmingen: Midden- en ZuidDuitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië.

406-02

Volgens inspreker is het niet duidelijk of de
mogelijkheid om goederenverkeer na Emmerich in
Duitsland naar het noorden af te laten buigen de
Maatschappelijke kosten/batenanalyse is
meegenomen. Zodoende is het niet helder waarom
niet gekozen is voor deze mogelijkheid.

Zie beantwoording Kernpunt: K140

406-03

Inspreker stelt dat de keuze voor de goederenroute
door Oost-Nederland mede een gevolg is van de
wens van de Duitse overheid om geen
goederentreinen met gevaarlijke stoffen door het
Ruhrgebied te laten rijden. Inspreker vindt dit
onacceptabel omdat de Nederlandse overheid zou
moeten instaan voor het leefklimaat van de
Nederlandse burgers i.p.v. verslechtering hiervan
toe te staan als gevolg van een Duitse keuze.

406-04

Inspreker is van mening dat de mogelijkheid om
alleen te kunnen kiezen uit de beschreven varianten
op manipulatie lijkt. Inspreker mist hierdoor de
mogelijkheid om aan te kunnen geven dat er een
voorkeur is om een deel van een traject
ondergronds of bovengronds overkapt uit te
voeren.

406-05

Inspreker bevreemd het dat er in de figuren in het
MER geen geluidsmaatregelen zijn aangegeven bij
Bathmen. Hier wordt in de tekst ook geen
verklaring voor gegeven.

Een dergelijke wens van de Duitse overheid is ons niet
bekend. Overigens maakt het vervoer van gevaarlijke
stoffen over het algemeen nog geen 10 % uit van het
totale goederenvervoer dat verwacht wordt. De reden
om goederenvervoer af te wikkelen via Oldenzaal/grens
is, dat dit de kortste (en dus meest economische) route
is voor vervoer met noordelijke en oostelijke herkomst
of bestemming: Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland,
Polen, Tsjechië. De Betuweroute buigt in Duitsland af
naar het zuiden, en is daardoor de voorkeursroute voor
zuidelijke herkomst en bestemmingen: Midden- en ZuidDuitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië.
De varianten die zijn onderzocht in het MER zijn
vastgelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor
het MER. Andere opties, zoals de door u genoemde
ondergrondse of overkapte ligging, zijn in de inspraak op
de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
ingebracht, maar uiteindelijk niet door de minister
overgenomen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van bestaand spoor, mits voldaan wordt aan de
wettelijke eisen met betrekking tot omgevingshinder.
e
Geluidmaatregelen zijn in deze 1 fase MER-studie
onderverdeeld in twee klassen, lichte en zware
maatregelen. Als de GPP-waarden met 1 tot 6 dB
worden overschreden, worden lichte maatregelen
voorgesteld. Als de overschrijding groter dan 6 dB is,
worden zware maatregelen voorgesteld. Uit de figuren
van het geluidrapport blijkt dat afhankelijk van de
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variant er ook bij Bathmen sprake is van een
overschrijding van de GPP waarden en er
geluidmaatregelen voorzien worden. Bij een
gedetailleerd vervolgonderzoek zoals een Ontwerp
Tracébesluit zullen de maatregel verder worden
uitgewerkt

406-06

In het MER staat vermeld dat m.b.t. cumulatie van
geluidseffecten het spoorlawaai in het algemeen
dominant is t.o.v. wegverkeerslawaai. Volgens
inspreker is dit bij Bathmen echter niet het geval
aangezien het spoor hier parallel loopt met de A1
die de hele dag al een hoge geluidsbelasting met
zich meebrengt. Deze cumulatie is ten onrechte niet
meegenomen in het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

406-07

Inspreker is van mening dat er in Bathmen op geen
enkele manier verslechtering mag plaats vinden van
de leefbaarheid als gevolg van geluidsbelasting.

Van de mening van de inspreker is kennisgenomen. Voor
het beoordelen van de geluidbelasting wordt
geluidonderzoek uitgevoerd conform de Nederlandse
wetgeving op het gebied van geluid. Die wetgeving zorgt
ervoor dat omwonenden geen hogere geluidbelasting
krijgen dan wettelijk is toegestaan. Maar de wet zorgt er
niet voor dat de geluidbelasting helemaal niet mag
toenemen: zolang het geluid binnen de landelijk
geldende normen blijft heeft de wetgever (het
Parlement) daartegen geen bezwaar.

406-08

Volgens inspreker is in het MER niet duidelijk welke
geluidsmaatregelen worden gerealiseerd als gevolg
van het project NaNOV (MIRT projectenboek) en of
er (en zo ja,) welke geluidmaatregelen daar nog bij
komen naar aanleiding van Goederenroutering
Oost-Nederland

De geluidmaatregelen in NaNOV-kader zijn allemaal
gereed. de geluidmaatregelen die in het MER worden
genoemd zijn dus nodig i.v.m. de Goederenroute OostNederland.

406-09

Inspreker stelt dat geluidsschermen geen effect
hebben op locaties verder dan 100 meter van het
scherm, waar er ook nog sprake zal zijn van
overlast.

Geluidschermen kunnen ook op grotere afstanden dan
100m een afschermend effect hebben. Standaard
rekenmethode 2 van het reken- en meetvoorschrift
Geluid 2012 berekent het afschermend effect van
geluidschermen en houdt hierbij o.a. rekening met de
afstand van het scherm tot het spoor en de woningen en
ook de kromming van de geluidstralen.

406-10

Inspreker geeft aan dat het onduidelijk is gebleven
welke bedragen vanuit de Rijksbegroting zijn
gereserveerd voor het project Goederenrouting
Oost-Nederland, ook na vragen op de
voorlichtingsavond.

Bij de beslissing van de staatssecretaris (eind 2013) zal
duidelijk worden welke kosten daarmee gemoeid zijn.

407-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

408-01

Inspreker stelt dat door eender welke variant,
specifieke waarden van het gebied waar de
goederentreinen doorheen zullen rijden aangetast
worden. Dit zijn waarden als natuur, landschap en

Van uw mening is kennis genomen.
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rust waarvoor veel bewoners en bezoekers van het
gebied bewust kiezen.

408-02

Inspreker vraagt aandacht voor de geluidhinder
door goederentreinen op grotere afstand van het
spoor, terwijl in het MER vooral gekeken wordt
naar hinder op korte afstand.

De geluidbelasting in de omgeving is in het MER
berekend voor afstanden tot 1000m van het spoor. Per
geluidklasse van 5 dB is bezien of er sprake is van
geluidhinder. In het MER is dus niet alleen naar hinder
op korte afstand gekeken, maar ook naar de hinder op
grotere afstand (tot 1000m).

408-03

Inspreker is van mening dat de meerwaarde van
stilte in gebieden niet zomaar kan worden
afgewogen tegen (slecht voorspelbare)
economische waarde van het goederenverkeer.

U hebt gelijk, en daarom wordt een dergelijke afweging
in het MER dan ook niet gedaan. Die afweging berust bij
de staatssecretaris, die alle - zeer verschillende aspecten moet meewegen in de eindbeslissing.

408-04

Inspreker is van mening dat oplossingen voor meer
goederenverkeer in Europees verband gezocht
moeten worden, het zou dan veel logischer zijn om
het goederenvervoer via Emmerich af te handelen

Zie beantwoording Kernpunt: K180

408-05

Inspreker stelt dat Wet Geluidhinder tekort schiet
doordat piekgeluid en laagfrequent geluid niet
wordt meegenomen, hoger gelegen objecten teveel
hinder ondervinden en er geluidlekken zijn bij
overwegen en stations.

De Wet milieubeheer is het wettelijke kader waaraan
getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar van uit
dient te worden gegaan. Inspreker stelt dat het kader
tekort schiet. Deze mening van de inspreker wordt voor
kennis genomen. Met het normenstelsel van de Wet
milieubeheer worden piekgeluiden van passerende
treinen evenwel toch, zei het indirect, mee beschouwd.
Het geluidniveau van passerende (goederen-) treinen
fluctueert, waarbij de hoogste niveaus (pieken)
voorkomen tijdens een passage en er daarna een
periode aanbreekt met relatief lage geluidniveaus. Voor
de beoordeling van deze fluctuerende geluidniveaus
gaat de Wet milieubeheer uit van gemiddelde waarden,
de equivalente geluidniveaus, die in de tijd evenveel
energie bevatten als het in werkelijkheid fluctuerende
geluidniveau. Meer pieken leiden tot hogere waarden
van het equivalente geluidniveau, evenals hogere
pieken. Als zodanig houdt het equivalente geluidniveau
rekening met de geluidniveaus tijdens de piek van de
passage. Onderzoek voorafgaand aan de introductie van
het normen stelsel van de Wet milieubeheer toonde aan
dat de equivalente geluidniveaus een goede beschrijving
bieden voor de te verwachten hinder. Bij railverkeer is
laagfrequent geluid, doordat er geen varianten zijn met
ondergronds constructies, geen onderwerp dat
bijzondere aandacht verdient bij de afweging van
varianten. Mogelijk dat in het MER tweede fase en het
(O)TB laagfrequent geluid wel wordt meegenomen.

408-06

Inspreker geeft aan dat er nog treinen zonder
geluidsbescherming rijden en vraagt zich af hoe dit
in de toekomst wordt verplicht en gehandhaafd. Er

Met de komst van hoofdstuk 11 van de Wet
milieubeheer is er een wettelijk systeem gekomen
waarbij het geluid naast het spoor niet meer
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wordt wel vanuit gegaan in alle berekeningen.

ongebreideld kan groeien. Met geluidproductieplafonds
wordt het geluid naast het spoor bewaakt. Jaarlijks vindt
er een monitoring van het geluid plaats en indien de
geluidproductieplafonds dreigen te worden
overschreden, dienen er maatregelen te worden
onderzocht. Dit systeem met geluidproductieplafonds
kan als een handhavingsysteem worden gezien. Mocht
de instroom van stil materieel minder voortvarend gaan
dan voorzien en zou dit tot een overschrijding van de
geluidproductieplafonds leiden, dan dient ProRail
maatregelen te onderzoeken.

408-07

Inspreker vraagt zich of het uitgangspunt dat
vervoerders met hoofdzakelijk elektrische tractie
zullen gaan rijden wel reëel blijkt. Dit heeft
gevolgen voor (de berekeningen van) energie en
vervuiling.

Het grootste deel van de treinen die gebruik gaan maken
van de goederenroute door Oost-Nederland zijn treinen
die grensoverschrijdend vervoer verzorgen. Steeds meer
van dergelijke treinen zijn voorzien van elektrische
tractie. Een schatting hiervan komt uit op 90% van het
aantal treinen. Voor de vergelijking van het
energieverbruik van de verschillende varianten is
inderdaad uitgegaan van de vereenvoudiging dat alle
treinen worden getrokken door een elektrische
locomotief. De inschatting is dat dit de werkelijkheid niet
teveel geweld aandoet.

409-01

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 70.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 70.

410-01

Inspreker stelt dat de oplossingsrichting voor het
afhandelen van het goederentransport vanaf de
tweede maasvlakte te smal gekozen is. De kern van
het probleem is niet een keuze uit vier alternatieve
routes per spoor, maar hoe Nederland de goederen
van de Maasvlakte verder naar het achterland kan
vervoeren. Vervoer over water zou als volwaardig
alternatief in het MER moeten worden beschouwd
in plaats van dat het onderzoek zich alleen maar
richt op de afhandeling via het spoor. Inspreker
stelt dat de argumenten als dat vervoer over water
te duur, langer duurt of breukrisico als gevolg van
extra overstag niet conform de werkelijke
effecten zijn onderzocht.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

410-02

Inspreker vraagt zich af waarom vervoerders de
vrijheid krijgen om de route te kiezen en op die
manier bijvoorbeeld de Betuweroute te mijden.
Inspreker vindt dat de overheid hierin bepalend
moet zijn om overlast voor burgers te vermijden.

De overheid grijpt alleen in de vrijheid van bedrijven en
burgers in, als dat noodzakelijk is om ongewenste
maatschappelijke gevolgen van een activiteit te
beperken. Ingrijpen in de vrije routekeuze van
vervoerders is niet nodig, omdat de overheid er met
wettelijke regels voor zorgt dat op alle spoorroutes de
omgevingshinder van die activiteit binnen de wettelijke
grenswaarden blijft.

410-03

Inspreker stelt dat goederen bestemd voor

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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Duitsland ook via een andere haven als Rotterdam
hun bestemming kunnen bereiken. Inspreker vindt
het niet terecht dat Oost-Nederland overlast gaat
ondervinden doordat de Rotterdamse haven haar
concurrentie voor wil blijven.

411-01

Inspreker stelt dat de interpretatie van de
eindafweging in het MER lastig te maken is op basis
van de gegeven scores voor de verschillende
aspecten. Volgens inspreker zal het bij de
besluitvorming hierdoor vooral over verschillende
belangen gaan.

Zie beantwoording Kernpunt: K188

411-02

Inspreker geeft aan dat in vergelijking met de
Twentelijn de Twentekanaallijn voornamelijk
enkelsporig is en geen bovenleiding heeft.
Daarnaast is als gevolg van het huidige
spoorgebruik de Twentelijn al voorzien van
meerdere maatregelen op het gebied van geluid en
trillingen. Inspreker stelt dat voor de
Twentekanaallijn de kosten en gevolgen voor
landschap en omwonenden veel hoger zijn bij de
Twentelijn.
Inspreker geeft aan dat de huidige Twentekanaallijn
past bij het omliggende kleinschalige,
natuurlijke landschap. Volgens inspreker is dit
landschap essentieel om gemeenten in deze regio
te behoeden voor krimp, achteruitgang in
voorzieningen en teruglopend toerisme. Forse groei
van het goederenverkeer heeft hier sterk nadelig
effecten op.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

411-04

Inspreker stelt dat op het gebied van maatregelen
de Twentelijn veel minder ingrijpend is dan de
Twentekanaallijn, doordat maatregelen bij de
Twentelijn uitbreidingen zijn op reeds geplande
maatregelen. Maatregelen (en kosten) ten behoeve
van de Twentekanaallijn zijn groter als gevolg van
het aanpassen van landbouwwegen, fietsroutes en
maatregelen tegen geluid en trillingen.

Wij hebben kennis genomen van uw stelling en
onderbouwing.

411-05

Inspreker stelt dat geluidshinder ook bepaald zou
moeten worden op basis van beleving en niet alleen
op basis van normen. Langs de Twentekanaallijn
zou de verstoring van de huidige stilte tot een veel
heftigere beleving van hinder.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

412-01

Inspreker geeft aan een uitgebreide motivering
voor nut en noodzaak ten aanzien van de
goederenroutering door Oost-Nederland te missen
in het MER. Inspreker geeft aan dat volgens TNOonderzoek Nederland op economisch vlak maar
weinig zal profiteren en dat het daarom niet
acceptabel is om Oost-Nederland wel de hinder van

Nut en noodzaak van de goederenroute Oost-Nederland
zijn behandeld in hoofdstuk 2 van het MER. Zie ook de
toelichting bij vraag 397-2. Realisatie van de
goederenroute is een nationaal belang, Nederland zal
daarvan zeker profiteren. De groeimogelijkheden voor
de haven van Rotterdam zijn belangrijk voor de
Nederlandse economie. Nut en noodzaak, en de

411-03

Zie beantwoording Kernpunt: K158
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extra goederentreinen te laten ondervinden. De
overheid zou hier niet in moeten investeren
aangezien de maatschappelijke kosten te hoog zijn
t.o.v. de maatschappelijke baten, vervoerders
moeten zelf voor de kosten opdraaien.

maatschappelijke kosten en baten, van het programma
PHS zijn reeds vastgesteld in 2010, bij de
voorkeursbeslissing PHS.

412-02

Inspreker vraagt zich af waarom goederen die voor
Duitsland en Polen bestemd zijn via Oost-Nederland
vervoerd moeten worden i.p.v. via Hamburg en
Bremen

Zie beantwoording Kernpunt: K118

412-03

Inspreker stelt dat indien goederenverkeer per
spoor afgehandeld moet worden dit niet via reeds
bestaande spoorlijnen zou moeten gebeuren. Er
zou dan gekozen moeten worden voor een
toekomstvaste variant die minimale hinder
veroorzaakt.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

412-04

Inspreker stelt dat het voor effecten van het
goederenvervoer veel uitmaakt om welk type
treinen en transport het gaat. Het MER geeft hier
ten onrechte geen inzage in.

Welk type wagons (zwaar of licht) zal rijden en of deze
gevaarlijke stoffen bevatten is afhankelijk van de vraag
van de vervoerder. Bij het prognoses zijn de bestaande
goederenstromen (zoals bulkgoederen, containers en
gevaarlijke stoffen) als uitgangspunt genomen en is
gekeken naar de ontwikkelingen van de verschillende
goederenstromen. Er is bijvoorbeeld sprake van een
groeiend aandeel containertreinen. Voor het onderzoek
naar Externe Veiligheid is de inhoud van een
goederentrein inderdaad van belang. Om die reden is
voor die onderzoeken aangegeven met welke
hoeveelheden van gevaarlijke stoffen is gerekend. Voor
de effectstudies waarbij het gewicht van de trein een rol
speelt (Trillingen) is verondersteld dat treinen die nu
rijden ook in de toekomst zullen rijden.

412-05

Inspreker geeft aan dat het tijdvenster waarin de
goederentreinen gaan rijden grote invloed heeft op
de aard en mate van hinder die wordt
ondervonden. Het MER is volgens inspreker
onduidelijk over de periode in de dag waarin
goederentreinen met name gaan rijden. Er is ook
niet goed onderzocht wat de verschillen zijn in de
effecten bij verschillende tijdvensters.

Net zoals thans het geval is wordt verwacht dat ook rond
2030 de goederentreinen verdeeld over het gehele
etmaal zullen rijden. Bij de geluidberekeningen voor het
MER is in het aspectrapport 'geluid' aangegeven welke
verdeling over dag, avond en nacht is aangenomen.

412-06

Inspreker stelt dat toename van het aantal
goederentreinen in Oost-Nederland mogelijke groei
van het reizigersverkeer per spoor in die regio in de
weg staat.

De voor PHS gehanteerde prognoses van het
reizigersvervoer geven geen aanleiding om een groei in
het aantal reizigerstreinen te verwachten in OostNederland. Om die reden is het aantal personentreinen
per dag in het studiegebied gelijk aan de huidige situatie.
Een toename van het aantal goederentreinen staat het
reizigers verkeer zodoende niet in de weg.

412-07

Inspreker stelt dat de norm voor goederenvervoer
gelijk zou moeten zijn aan de geluidsnorm voor
vrachtvervoer. Uit onderzoek van TNO blijken de

De normen zijn gebaseerd op het normen stelsel van de
Wet milieubeheer. Dit normenstelsel maakt onder
andere onderscheid tussen rail- en wegverkeer. Normen
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effecten op slaaphinder vergelijkbaar, derhalve is
er geen reden om de norm 10 dB soepeler te
stellen.

voor railverkeer zijn enigszins soepeler dan die voor
wegverkeer, zo bedraagt de voorkeursgrenswaarde voor
railverkeer 55 dB en die voor wegverkeer 50 dB. De
achterliggende gedachte hierbij is dat bij een gelijke
geluidbelasting er minder mensen ernstig gehinderd zijn
bij rail- dan wegverkeer. De norm voor rail- en
wegverkeer is verschillend en is voor het onderzoek
railverkeer niet versoepeld toegepast.
Het eventuele geluid van onderhoudswerkzaamheden
valt niet onder de geluidbelasting van een spoorweg
zoals bedoeld in art. 11.8 lid 1 van de Wet milieubeheer
en is dus niet als factor in de berekeningen van de
geluidbelasting meegenomen. De eventuele
geluidhinder als gevolg van onderhoudswerkzaamheden
aan het spoor valt onder een andere wettelijke regeling
en wordt per geval beoordeeld door de gemeente.
De geluidberekeningen worden uitgevoerd volgens de
wettelijk voorgeschreven standaard rekenmethode 2
van het reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De bij
deze methode gehanteerde uitgangspunten voor de
geluidemissie van verschillende
spoorvoertuigcategorieën is gebaseerd op uitgebreide
metingen. Met het systeem van geluidproductieplafonds
kunnen de geluidniveaus gehandhaafd worden. Jaarlijks
vindt er een monitoring van het geluid plaats en indien
de geluidproductieplafonds dreigen te worden
overschreden, dienen er maatregelen te worden
onderzocht.

412-08

Inspreker stelt dat er bij de beoordeling van
geluidshinder in het MER geen rekening is
gehouden met 1,5 dB werkruimte in de
geluidplafondberekening. Dit is ten onrechte gezien
het regelmatige onderhoud aan het spoor en de
extra geluidhinder die dit oplevert.

412-09

In het MER wordt gerekend met rekeneenheden
van goederentreinen. Inspreker stelt dat in
werkelijkheid vervoerders met verschillende typen
treinen (treinen met wisselende eigenschappen)
zullen rijden. Door te rekenen met
standaardeenheden wordt er volgens inspreker
gesuggereerd dat er een kwaliteitsborging en een
mogelijkheid/middel voor handhaving bestaat om
de hinder per eenheid onder een bepaald
streefniveau te houden. Inspreker stelt dat,
wanneer dit niet zo is, de berekeningen van de
geluidhinder niet betrouwbaar zijn.

412-10

Inspreker stelt een onderzoek naar
gezondheidseffecten van geluidhinder te missen in
het MER.

De effecten op de gezondheid zijn in beeld gebracht
door middel van de GES-systemathiek zoals vast gesteld
door de overheid in samenwerking met GGD Nederland.
Hierin is ook het effect van geluidhinder op de
gezondheid opgenomen.

412-11

Inspreker stelt dat de berekeningen voor
trillingshinder niet correct zijn. Immers wordt door
inspreker trillingsschade geconstateerd in de
woning op een locatie waar dit volgens berekening
niet voorkomt. Inspreker stelt wanneer er gebruik
wordt gemaakt van modellen die schade niet juist
berekenen, het MER onbetrouwbaar moet worden
verklaard.

Het gehanteerde model voor trillingshinder is gebaseerd
op de BTS, het model voor trillingsschade is gebaseerd
op de SBR A-richtlijn. Dit is overeenkomstig het huidige
beleidskader om trillingshinder te beoordelen en schade
te bepalen.

412-12

Inspreker hoorde op de inspraakbijeenkomst dat
langs de gehele route geen knelpunten voor zouden
komen voor wat betreft de groepsrisico's voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat er
geen investeringen plaatsvinden in beschermende
voorzieningen en dat de aanwonenden zonder
enige rechtsbescherming geconfronteerd kunnen
worden met een aanzienlijke verslechtering van
hun perspectieven op een gezond, prettig en

Dat er geen extra beschermende voorzieningen worden
gebouwd is het logische gevolg van de vaststelling dat de
omgevingsrisico's (waaronder het groepsrisico) onder de
wettelijke normen blijven die daarvoor landelijk gelden.
Er is wel degelijk sprake van rechtsbescherming,
aangezien de wet Basisnet, die begin 2014 in werking
treedt, garandeert dat de omgevingsrisico's te allen tijde
onder genoemde wettelijke norm zullen blijven.
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welvarend leven. Wanneer dit zo mocht zijn, is dit
uitermate alarmerend en ernstig.

412-13

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

412-14

Inspreker vraagt om in plaats van de
goederenroutering Oost-Nederland in te zetten op
intensiever gebruik van de Betuweroute tot aan
Duitsland, meer goederenvervoer over water of het
wegnemen van knelpunten voor goederenvervoer
in Duitsland.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

412-15

Inspreker stelt voor onderzoek te doen naar een
landschappelijk ingepaste spoorgoederenvervoerroute-oplossingen die met minder hinder en
aantasting gepaard zal gaan, die de mogelijk
aanwezige lange termijn behoefte (na 2030) kan
invullen op meer toekomstvaste wijze.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

412-16

Inspreker geeft aan dat het niet mogelijk is om op
basis van het MER een voorkeur aan te geven voor
één der varianten zolang het MER nog belangrijke
tekortkomingen bevat.

Naar onze mening bevat het MER geen belangrijke
tekortkomingen. Dat is ook de mening van de Commissie
voor de m.e.r., die daarbij wel heeft aangegeven dat
enkele aanvullingen de besluitvorming ten goede zullen
komen. Daarom wordt thans een Aanvulling op het MER
gemaakt, die eind 2013 - vóór de besluitvorming verschijnt.

413-01

Inspreker vraagt zich af waarom bij invoering van
PHS, indien de goederentreinen toch vooral in de
nacht gaan rijden, er problemen ontstaan met
dienstregeling van de reizigerstreinen.

1) De goederentreinen zullen niet vooral 's nachts rijden
maar, net zoals thans, verdeeld over dag en avond en
nacht. 2) Er worden geen problemen met de
dienstregeling verwacht: alle verwachte reizigerstreinen
en goederentreinen passen samen op de spoorlijnen in
elke variant.

413-02

Inspreker stelt dat gezondheidskosten als gevolg
van de nachtrustverstoring door geluid- en
trillingshinder niet zijn meegenomen bij de bepaling
van de kosten.

De bij de beoordeling van de diverse varianten
gehanteerde toetsingscriteria zijn in het MER
aangegeven. Gezondheidskosten als gevolg van
nachtrustverstoring door geluid- en trillingshinder
behoren hier niet toe.

413-03

Inspreker stelt dat treinen door Oost Nederland
zouden moeten gaan rijden doordat de capaciteit in
het Ruhrgebied te klein is. De suggestie in het MER
dat de goederentreinen naar Noord-Duitsland, Oost
Europa of Scandinavië gaan klopt niet.

In economische studies is vastgesteld dat er geen
groeiende markt is voor spoorvervoer naar Scandinavië,
Noord- en Oost-Duitsland, Polen en Tsjechië. Daarvoor is
de Goederenroute Oost-Nederland via Oldenzaal/grens
de kortste en dus meest efficiënte route. Dit is de
voornaamste reden om het goederenvervoer via
Oldenzaal af te handelen. Een gebrek aan capaciteit op
het spoor naar het Ruhrgebied heeft daar niets mee te
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413-04

Gevaarlijke stoffen transporteren langs de
Twentekanaallijn geeft volgens inspreker voor
bewoners woonachtig tussen de spoorlijn en het
Twentekanaal en in Eefde tussen spoorlijn en
Eefdese Beek grote risico’s in geval van
calamiteiten, omdat ze opgesloten zitten tussen
deze twee barrières, waardoor vluchten niet of
nauwelijks mogelijk is.

maken: 1 : na aanleg van het 3e spoor is er voldoende
capaciteit op de Duitse Betuweroute richting
e
Ruhrgebied; 2 : de route naar het Ruhrgebied zou een
grote omweg betekenen voor het vervoer naar
noordelijke bestemmingen.
In het Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute
Oost-Nederland, waaraan ProRail samen met de
Veiligheidsregio's (hulpdiensten) werkt, wordt ook aan
dat punt (zelfredzaamheid, vluchtmogelijkheden)
aandacht besteed. Eventueel benodigde extra
maatregelen uit dat plan zullen worden opgenomen in
het Ontwerp tracébesluit (volgens de huidige planning in
2015).

413-05

De Boedelhofweg in Eefde heeft een extreem lang
riool. Inspreker stelt dat dit grote risico’s met zich
brengt, zoals bij het ongeval in Wetterden is
gebleken. Kosten voor aanpassingen aan het
riool zijn niet meegenomen in de rapportage.

Zolang de onderzoeksrapportages naar aanleiding van
het ongeval in Wetteren nog niet beschikbaar zijn
kunnen er geen algemene conclusies worden
geformuleerd voor eventuele extra maatregelen in
Nederland.

413-06

Inspreker stelt dat elektrificatie en
spoorverdubbeling van de Twentekanaallijn schade
toebrengt aan de landschappelijke kwaliteit van het
gebied, mede door visuele hinder.

Zie beantwoording Kernpunt: K155

413-07

Inspreker stelt dat het onderhoud aan de spoorlijn
veel intensiever zal worden, waardoor de geluidsen trillingshinder sterker toeneemt dan in het MER
is opgenomen.

Intensiever spoorgebruik leidt inderdaad tot intensiever
onderhoud. De extra hinder hiervan is niet meegenomen
in het MER omdat het om een beperkt effect gaat.

414-01

Inspreker geeft aan een voorkeur te hebben voor
vervoer van goederen over water.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

414-02

Inspreker stelt dat de variant Twentekanaallijn een
grotere impact heeft op de omgeving dan de
overige varianten als gevolg van een nieuwe
ruimtelijke doorsnijding (hetgeen in strijd is met de
gebruikelijke traceringsuitgangspunten), grotere
verandering in frequentie van treinen, andere
treinen die reiden op het traject en grotere visuele
verstoring. Dit verschil is volgens inspreker
onderbelicht gebleven in het MER.

Bij de variant Twentekanaallijn is met de definities van
het MER sprake van aansnijding en geen nieuwe
e
doorsnijding. In de Aanvulling op het MER 1 fase, die
eind 2013 wordt gepubliceerd, wordt extra aandacht
besteed aan de visuele effecten en worden extra
visualisaties gemaakt

414-03

Inspreker geeft aan dat op het gebied van geluid
en trillingen de variant Twentekanaallijn de meeste
hinder veroorzaakt waarbij normen worden
overschreden en er maatregelen nodig zijn.

Van de mening van de inspreker is kennisgenomen. Uit
het MER rapportage blijkt dit niet eenduidig. In
paragraaf 8.7 van het MER rapportage wordt, na een
overzicht van al de varianten, geconcludeerd dat de
effecten van de Twentekanaallijn een ander patroon
hebben dan die van de Bathmenvarianten. Daarbij is het
moeilijk aan te geven of ze minder of meer effecten
hebben. Dit hangt af van het belang dat aan de
verschillende thema’s wordt gehecht.

414-04

In het MER wordt voor het aspect bodem gesteld,
dat er bij de varianten voordelen ontstaan als

De stelling van inspreker is gebaseerd op verouderde
wetgeving. In de huidige wetgeving hoeft een geval van

e
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gevolg van uit te voeren saneringen. Inspreker stelt
dat dit onterecht is, doordat de verplichting om op
te treden bij ernstige of urgente verontreiniging
losstaat van het project. Bij andere gevallen van
verontreiniging is er geen noodzaak tot sanering,
dus is er ook geen projectvoordeel.

ernstige bodemverontreiniging niet binnen een gestelde
termijn gesaneerd te worden indien er bij het gebruik
van de verontreinigde bodem geen risico's ontstaan voor
mens, milieu en/of verspreiding van de verontreiniging.
De eventueel uit te voeren saneringen bij het
grondverzet ten behoeve van bijvoorbeeld de PHS GON
varianten zijn dus wel degelijk toe te schrijven aan 'het
project'. In de referentiesituatie (geen grondverzet)
waren deze saneringen immers niet uitgevoerd.
Daarnaast kan ook het saneren van niet ernstige
gevallen van bodemverontreiniging (licht verontreinigde
grond) worden gezien als een verbetering van de milieu
kwaliteit van de bodem. Hoewel er in deze gevallen
wettelijk gezien geen noodzaak tot saneren is, is het
netto effect op het milieu nog steeds positief.

414-05

Inspreker stelt dat aanleg tegen zo laag mogelijke
kosten en met zo min mogelijke
landschapsaantasting dient te gebeuren, de variant
Twentekanaallijn scoort hierbij het slechtste.

De Twentekanaallijn is inderdaad de duurste variant. Op
het gebied van landschapsaantasting scoort deze variant
gemiddeld. De keuze voor de voorkeursvariant zal op
basis van deze en andere effecten uit het MER genomen
worden. Daarnaast worden ten behoeve van deze keuze
de conclusies uit het MER afgewogen tegen andere
belangen waaronder economische belangen.

415-01

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

416-01

Inspreker vindt dat de overheid moet zoeken naar
een toekomstvaste variant waarbij wordt ingezet
op zo laag mogelijke impact voor mens en
omgeving.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

416-02

Inspreker stelt dat in het MER te weinig aandacht is
voor effecten op fysieke en mentale gezondheid
van bewoners langs de spoorbaan. Naast
economische aspecten is dit ook belangrijk.

De effecten op de gezondheid zijn in het MER in beeld
gebracht door middel van de GES-systemathiek zoals
vastgesteld door de overheid in samenwerking met GGD
Nederland. In het effectrapport gezondheid zijn deze
gevolgen nader beschreven.

417-01

Inspreker geeft aan dat bij de prognose voor PHS
geen rekening is gehouden met de effecten van de
invoering van ERTMS en/of minder aanbod van
goederen (de prognose is met 20% naar beneden
bijgesteld), waardoor mogelijk de noodzaak van het
GON programma minder is.

Zie beantwoording Kernpunt: K005

417-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

418-01

Inspreker geeft aan een beschouwing in het MER te
missen over de effecten langs het tracé Oldenzaal -

In het MER 2 fase zal het gehele tracé van Elst tot

e
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grensovergang. Inspreker is daardoor bezorgd over
de effecten op de leefbaarheid en veiligheid.

Oldenzaal-grens worden onderzocht. De effecten op
onder andere de leefbaarheid en veiligheid voor het
e
tracé Oldenzaal-grens zullen in het MER 2 fase worden
meegenomen.

418-02

Inspreker is het niet eens met de vergelijking met
de referentiesituatie van de verschillende
varianten, aangezien in de referentiesituatie er al
sprake is van een forse stijging van het aantal
goederentreinen ten opzichte van de huidige
situatie.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

419-01

Inspreker geeft aan dat een keuze voor een variant
via de Twentelijn tot onacceptabele dichtligtijden in
Borne leidt. Deze dichtligtijden hebben vervolgens
andere gevolgen op gebied van milieu, deze
effecten en de kosten voor de maatregelen ter
bestrijding hiervan moeten ook meegenomen
worden in de beoordeling

De gemeente Borne heeft een viertal overwegen waar
voor een groot deel zowel in de huidige situatie, de
referentiesituatie als de varianten sprake is van
(beperkte) overschrijdingen van de in het MER
aangenomen streefwaarde voor de gemiddelde
wachttijd. Het beeld van de voor de huidige situatie
berekende wachttijden in het MER komen goed overeen
met het beeld dat uit het onderzoek van de gemeente
Borne zelf naar voren is gekomen. Zoals reeds genoemd,
in de deelrapportage 'PHS GON: Effectrapport
bereikbaarheid' staat aangegeven dat een ingreep per
overweg niet snel als reële mogelijkheid naar voren zal
komen, indien elke overschrijdingssituatie louter op
overwegniveau bekeken wordt. De verkeerssituatie
dient dan ook op het niveau van de kern als geheel
beschouwd te worden. Hierover zijn reeds gesprekken
gaande tussen ProRail en de gemeente Borne.
e
Aanvullend zal in het MER 2 fase, na een eventuele
keuze voor een tracévariant via de Twentelijn, meer
gedetailleerd naar de verkeerssituatie op de overwegen
gekeken worden.

419-02

Inspreker stelt dat Twentekanaallijn op lange
termijn het meest rendabel is en dat daarom een
grotere investering te verantwoorden is.

Uw voorkeur is geregistreerd. Van uw onderbouwing is
kennisgenomen.

420-01

Inspreker geeft aan dat de varianten
Twentekanaallijn en Bathmen oost niet in het
provinciaal ruimtelijk beleid passen.

In geval van strijdigheid met het provinciaal beleid is het
Rijksbeleid doorslaggevend.

421-01

Inspreker maakt zich zorgen om de overlast door
geluid en trillingen als gevolg van de
goederentreinen en geeft aan ook in de huidige
situatie veel overlast te ondervinden terwijl er geen
maatregelen worden genomen.

De beleving van geluid is subjectief. Met het
normenstelsel van de Wet milieubeheer streeft de
wetgever er naar de mens te beschermen tegen
geluidhinder. Geheel voorkomen van geluidhinder kan
de wet evenwel niet. Bij wijziging van een bestaande
situatie wordt enerzijds bezien of er sprake is van
sanering en of er in dat kader maatregelen moeten
worden getroffen. Anderzijds wordt bij wijziging van een
bestaande situatie getoetst aan de
geluidproductieplafonds. Bij een overschrijding van de
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geluidproductieplafonds worden doelmatige
maatregelen onderzocht. De door inspreker genoemde
zorgen zijn begrijpelijk en er is kennis van genomen. Bij
de uitwerking van de maatregelen voor een (Ontwerp)
Tracébesluit zal meer in detail naar de te treffen
maatregelen gekeken worden.

421-02

Inspreker maakt zich zorgen over de redzaamheid
van ouderen, ouders en kinderen bij een ongeval op
het spoor.

ProRail maakt, parallel aan het MER, samen met de
Veiligheidsregio's (hulpdiensten) een zogenaamd
Integraal Veiligheidsplan. In dat plan wordt ook gekeken
naar eventueel benodigde maatregelen om tegemoet te
komen aan de beperkte redzaamheid van genoemde
kwetsbare groepen.

422-01

Inspreker geeft aan dat bij de prognose voor PHS
geen rekening is gehouden met de effecten van de
invoering van ERTMS en/of minder aanbod van
goederen (de prognose is met 20% naar beneden
bijgesteld), waardoor mogelijk de noodzaak van het
GON programma minder is.

Zie beantwoording Kernpunt: K005

422-02

Inspreker stelt dat vervoerders nu al andere routes
en modaliteiten kiezen. Daardoor kan nog een
mogelijke extra verschuiving van 9% in de
vervoersstromen ontstaan.

Vervoerders en verladers kiezen continu de route en de
modaliteit die hen het beste uitkomt. De
vervoerprognoses die in het MER worden gebruikt zijn
gebaseerd op breed economisch lange termijn
onderzoek, en in meerdere economische
toekomstscenario's. met deze methode wordt zo goed
mogelijk rekening gehouden met toekomstige trends en
keuzes van vervoerders en verladers.

422-03

Inspreker stelt dat het gereserveerde budget voor
het project volledig op zal gaan aan infrastructurele
werken, waardoor er te weinig geld overblijft voor
maatregelen om overlast te beperken.

De stelling van inspreker is onjuist. Er wordt niet
bezuinigd op de noodzakelijke omgevingsmaatregelen.

422-04

Inspreker stelt dat bij de maatschappelijke kostenbaten analyse de effecten op lokaal toerisme,
economie en ruimtelijke ontwikkeling onderbelicht
is gebleven.

Zie beantwoording Kernpunt: K158

422-05

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

422-06

Inspreker stelt dat onroerend goed in waarde zal
dalen en minder leefbaar zal worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

422-07

Inspreker stelt dat de bestaande wettelijke normen
onvoldoende zijn om overlast door geluid en
trillingen te beperken

De beleving van geluid is subjectief. Met het
normenstelsel van de Wet milieubeheer streeft de
wetgever er naar de mens te beschermen tegen
geluidhinder. Geheel voorkomen van geluidhinder kan

Pagina 454 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording
de wet evenwel niet. Bij wijziging van een bestaande
situatie wordt enerzijds bezien of er sprake is van
sanering en of er in dat kader maatregelen moeten
worden getroffen. Anderzijds wordt bij wijziging van een
bestaande situatie getoetst aan de
geluidproductieplafonds. Bij een overschrijding van de
geluidproductieplafonds worden doelmatige
maatregelen onderzocht. De door inspreker genoemde
zorgen zijn begrijpelijk en er is kennis van genomen. Bij
de uitwerking van de maatregelen voor een (Ontwerp)
Tracébesluit zal meer in detail naar de te treffen
maatregelen gekeken worden.

422-08

Inspreker stelt dat geen maatregelen in het kader
van externe veiligheid worden getroffen omdat
aantal wagons onder de risiconorm gehouden
wordt, maar hierop wordt slechts eens in de vijf jaar
achteraf gehandhaafd.

De stelling van de inspreker is onjuist: in het kader van
Basisnet spoor wordt het feitelijke vervoer van
gevaarlijke stoffen continu gemonitord en vergeleken
met de Basisnetplafonds. Bij dreigende overschrijding
grijpt de minister in.

422-09

Inspreker stelt dat voor externe veiligheid de
praktijk niet overeenkomt met de berekende
risico's

Op deze stelling is geen reactie mogelijk.

422-10

Inspreker stelt dat de maatregelen t.a.v. veiligheid,
geluid en trillingen die in het MER zijn opgenomen
ten onrechte minder uitgebreid zijn dan voor de
Betuweroute, gezien het feit dat de zelfde
goederentreinen op het traject rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

422-11

Inspreker stelt dat voor economische schade als
gevolg van het project er geen regeling in het MER
is opgenomen.

Wanneer u van mening bent dat u economische schade
leidt dan kunt u - na vaststelling van het tracébesluit,
welk besluit naar verwachting pas in 2016 zal worden
genomen - een verzoek om tegemoetkoming van deze
schade indienen op grond van de 'Regeling
nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999'.

422-12

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

423-01

Inspreker stelt dat het MER niet compleet en
correct is uitgevoerd. Huidige MER wordt mijn
inziens niet voldaan aan de Europese en nationale
wettelijke MER-verplichtingen. De MER moet
inzicht geven in zowel de effecten van de geplande
goederentreinen als de effecten die resteren na het
treffen van maatregelen.

Het door de inspreker gevraagde inzicht 'in zowel de
effecten van de geplande goederentreinen als de
effecten die resteren na het treffen van maatregelen' is
in het MER gegeven.

423-02

Inspreker stelt dat de m.e.r. niet is uitgevoerd door

Het m.e.r.-onderzoek is uitgevoerd door een
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een onafhankelijke partij waardoor er
belangenverstrengeling is ontstaan.

onafhankelijk ingenieursbureau op basis van objectieve
gegevens. Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

423-03

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

424-01

Inspreker geeft aan dat met name de variant Ten
Oosten van Bathmen kansen biedt voor verdere
ontwikkeling van het spoorvervoer in de regio rond
Deventer. Hierdoor wordt de verbinding tussen
Apeldoorn en Deventer minder omslachtig en biedt
dit mogelijkheden voor betere bereikbaarheid en
minder overlast.

Uw voorkeur is door ons geregistreerd. Van deze
onderbouwing van uw voorkeur is kennis genomen.

425-01

Inspreker stelt dat de beslissing om
goederenvervoer af te wikkelen via spoor in OostNederland vooral een gevolg is van lobby door
spoorvervoerders. Deze kunnen voor minder dan
de kostprijs goederen vervoeren over het spoor in
Nederland, terwijl Nederland daar weinig aan
verdient.

De keuze om een deel van het goederenvervoer af te
wikkelen via Oost-Nederland is door het Kabinet
gemaakt om ruimte te bieden voor de autonome groei
van het goederenvervoer en de reizigersambitie in de
brede Randstad. Een goede ontsluiting van de
Rotterdamse haven is een nationaal economisch belang;
daar 'verdient Nederland aan'. De kosten voor het
gebruik van het spoorwegnet worden doorberekend aan
de vervoerders. Momenteel dekken die inkomsten nog
niet alle exploitatiekosten van het spoorwegnet, over
enkele jaren zal dat wel het geval zijn. De tarieven voor
spoorgebruik in de EU-landen worden steeds meer
gelijkgetrokken naar en op het niveau van de variabele
kosten van de infrastructuur.

425-02

Inspreker stelt dat het goederenvervoer per spoor
ten onrechte als duurzaam wordt betiteld. Het
bestaande spoor is niet geschikt voor intensief
goederentransport aangezien het dwars door vele
bewoonde gebieden en steden loopt. Hierdoor
ontstaat ernstige hinder op gebied van geluid en
trillingen en grote waardedaling van onroerend
goed, terwijl dit niet wordt gecompenseerd.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

425-03

Inspreker stelt dat wanneer er voor de 2
maasvlakte gekozen wordt, de overlast hiervoor
niet in Oost-Nederland terecht mag komen. Er zal
dan ook een Noordtak van de Betuwelijn moeten
komen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

425-04

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

e
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425-05

Inspreker geeft aan dat tijdens de
informatieavonden de situatie in Epse geheel
genegeerd is.

Verspreid langs alle 4 de varianten zijn diverse
informatieavonden georganiseerd. De
informatieavonden in de omgeving van Epse hebben
plaatsgevonden in Deventer en in Bathmen. Tijdens de
informatieavonden zijn presentaties gegeven en is de
mogelijkheid gegeven voor individuele vragen. De
situatie in Epse maakt integraal onderdeel uit van het
MER is als zodanig volledig meegenomen ook bij de
informatieavonden.

425-06

Inspreker vraagt zich af waarom er geen
plankaarten gemaakt zijn voor de spoorbogen rond
Bathmen. Inspreker vermoedt dat deze niet zijn
getoond omdat dit teveel weerstand tegen de
plannen op zou wekken.

In de rapportage 'Ontwerpen 1 fase Goederenroute
Oost Nederland' zijn kaarten opgenomen met de
mogelijke Varianten Ten oosten en Ten Westen van
Bathmen duidelijk uitgewerkt weergegeven. De kaarten
betreffen de tracés ingetekend op een topografische
ondergrond. Deze rapportage maakt deel uit van het
MER; het is te downloaden op de website van het
Centrumpp.nl (onder 'archief').

425-07

Inspreker geeft aan dat tijdens de informatieavond
in Bathmen meerdere vragen onbeantwoord zijn
gebleven, onder andere met betrekking tot het
energieverbruik. Deze antwoorden dienen alsnog
gegeven en verspreid te worden.

Voor zover op dat moment mogelijk was zijn alle vragen
tijdens de informatieavond in Bathmen door ons
beantwoord. De opmerkingen van de heer Rademakers
over het energiegebruik zijn beantwoord in deze
reactienota, zie bij reactiepunt 1374.

425-08

Inspreker geeft aan dat er geen keuze uit de
alternatieven gemaakt kan worden als er nog geen
gedetailleerde informatie over trillingshinder is
opgenomen in het MER. Deze informatie moet
alsnog aan het MER worden toegevoegd.

Zie beantwoording Kernpunt: K186

425-09

Inspreker stelt dat er in het MER sprake is van
suggestieve beeldvorming, doordat er van de vier
alternatieven een voorkeur doorschemert voor een
route via de Twentelijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K163

425-10

Inspreker geeft aan dat in het MER ten onrechte
wordt gesteld dat de geluidsoverlast die zou
worden veroorzaakt door de variant
Twentekanaallijn ernstiger is dan bij de varianten
via de Twentelijn. Immers is het totaal aantal
gehinderden, inclusief degenen die nu al hinder
ondervinden, bij de varianten via de Twentelijn veel
groter. Dat er bij de variant Twentekanaallijn
voornamelijk nieuwe gehinderden zijn doet daar
niks aan af.

Om de hinder van geluid altijd op eenzelfde manier te
beoordelen zijn er voor een MER-onderzoek richtlijnen.
Binnen dit onderzoek zijn de verschillende varianten
volgens deze richtlijnen beoordeeld. In een gebied waar
in de huidige situatie weinig treinen rijden zal de
toename van het aantal gehinderden relatief groter zijn
dan in een gebied waar al meer treinen rijden.

425-11

Inspreker stelt dat in het MER de vergelijking
gemaakt zou moeten worden met de huidige
situatie in plaats van de referentiesituatie,
aangezien de referentiesituatie al van flinke groei
uitgaat.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

425-12

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in

Zie beantwoording Kernpunt: K122

e
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Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

425-13

Inspreker geeft aan dat voor het aspect externe
veiligheid er in het MER ten onrechte geen rekening
mee wordt gehouden dat goederen treinen moeten
wachten in dicht bevolkt gebied of op een
spoorboog.

De vier in het MER onderzochte routes zijn
spoortechnisch zodanig ontworpen dat wachten van
goederentreinen niet nodig is.

425-14

Inspreker geeft aan dat de cumulatie van geluid
afkomstig van het goederenverkeer met geluid van
het toekomstige bedrijventerrein A1 bij Deventer
alsnog in kaart gebracht moet worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

425-15

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

426-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

426-02

Inspreker wil graag nader onderzoek naar de
trillingshinder, gebaseerd op een nulmeting in de
huidige situatie. Dit aangezien inspreker van één
enkele trein met gematigde snelheid al overlast
ondervindt.

Zie beantwoording Kernpunt: K186

426-03

Inspreker wil weten welke acties worden
ondernomen indien het huis van inspreker niet
meer leefbaar blijkt.

Voor de woningen waarbij de geluidbelasting op de
gevel hoger is dan de wettelijk toegestane waarde wordt
in eerste instantie bezien of maatregelen, om de
geluidbelasting terug te brengen, mogelijk en doelmatig
zijn. Indien dit niet of niet voldoende mogelijk is, wordt
onderzocht of het geluidniveau in de woningen te hoog
is. Als het geluidniveau binnen te hoog is, worden op
kosten van ProRail, maatregelen aan de gevel
(geluidisolatie) aangebracht. Hierbij mag de
geluidbelasting op de gevel niet hoger zijn dan de
maximaal toegestane waarde. Indien dit wel het geval is
moet het pand aan bewoning worden onttrokken. Wat
betreft het aspect trillingen is nog nooit een woning aan
bewoning onttrokken en de verwachting is dat dat ook
niet zal gebeuren.

426-04

Inspreker geeft aan dat ten tijde van de aankoop
van het woonhuis (in 2006) van ProRail werd
toegezegd dat er geen extra treinen zouden gaan

Van het bestaan van een dergelijke toezegging is het
ministerie niet bekend. Ook ProRail heeft desgevraagd
aangegeven dat deze toezegging niet is gedaan. Het
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rijden op de Twentekanaallijn. Wanneer dit toch
gaat gebeuren zal het huis flink in waarde dalen.

voornemen om het spoor in Oost-Nederland geschikt te
maken voor meer goederentreinen brengt onzekerheid
met zich mee voor de eigenaren van woningen in de
directe omgeving van de in de planvorming betrokken
spoorlijnen. Dit kan zich vertalen in een verminderde
verkoopbaarheid van woningen langs het spoor. Het is
van groot belang voor alle betrokkenen om deze periode
van onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren. De
voorgenomen besluitvorming over de
goederenroutering door Oost-Nederland is er op gericht
om een ieder zo snel mogelijk de gewenste duidelijkheid
te bieden.

Inspreker vraagt zich af waarom als uitgangspunt
voor alle varianten wordt genomen dat het
goederenverkeer wordt afgewikkeld via de IJssellijn.
In eerder uitgevoerde onderzoeken uit 1997/1998
naar de Noordtak van de Betuweroute bleek al dat
de IJssellijn niet geschikt was voor intensief
goederentransport. Ook in de Startnotitie Noordoostelijke verbinding uit 1995 is aangegeven dat
gebruik van de IJssellijn tot ontoelaatbare hinder zal
leiden. Desondanks is er nu toch voor gekozen de
IJssellijn op te nemen in de goederenroute, daarom
zou het beter zijn eerst een volledige m.e.r. uit te
voeren voor het goederenverkeer over de IJssellijn.
Inspreker had in de inleiding van het MER graag
gezien dat er eerst bij de uitgangspunten wordt
vermeld waar het spoor aan moet voldoen en
welke randvoorwaarden aan de omgevingskwaliteit
van het spoor worden gesteld.

In de studies naar de Noordtak / NoordOostelijke
Verbinding (NOV) is niet aangegeven dat de IJssellijn niet
geschikt is voor goederenvervoer, maar is bij het
vergelijken van de mogelijke varianten ervoor gekozen
om de variant 'aanpassen bestaande IJssellijn' niet uit te
werken. Die keuze is thans anders gemaakt: het geschikt
maken van de IJssellijn voor meer goederentreinen is nu
de voorkeursoplossing. Het ging in de NOV-studie
overigens om een veel groter aantal goederentreinen
dan de huidige verwachting.

427-03

Inspreker stelt dat in de samenvatting van het MER
ten onrechte wordt gesteld dat er nergens
trillingsschade wordt verwacht, in het MER is dit
niet terug te vinden. Daarnaast is er reeds door
RONA aan ProRail een overzicht van meldingen van
trillingsschade in de huidige situatie toegezonden.
Daardoor kan er niet gesteld worden dat er geen
trillingsschade wordt verwacht.

Trillingsschade wordt geanalyseerd met behulp van
metingen conform de SBR A-richtlijn en een daartoe
geldend protocol voor trillingsschade van ProRail. Bij een
groot aantal metingen in Nederland, waarbij beoordeeld
is op de SBR A-richtlijn, geeft deze richtlijn aan er geen
schade zal optreden ten gevolge van treinverkeer. Het
project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar, conform de SBR A-richtlijn, mogelijk
trillingsschade optreedt. Langdurige ervaring met deze
richtlijn bij metingen in woningen langs het spoor geeft
aan dat de kans op schade ten gevolge van trillingen van
treinverkeer verwaarloosbaar is.

427-04

Inspreker geeft aan dat in het regeerakkoord is
opgenomen dat het kabinet kiest bij ruimtelijke
inrichting voor economische groei die geen afbreuk
doet aan ecologie en omgevingskwaliteit. Echter
ondervinden bewoners langs de tracés van de
verschillende varianten hinder van het project,
doordat er slechts rekening gehouden wordt met

In het regeerakkoord wordt aangegeven bestaande
infrastructuur (weg, spoor en water) beter te benutten
en de veiligheid op het spoor verder te verbeteren. Dit
met blijvende aandacht voor een goed woon- en
leefklimaat. Er wordt in het project Goederenroute OostNederland veel aandacht besteed aan het voorkomen en
verzachten van de negatieve effecten van de

427-01

427-02

In hoofdstuk 3 van het MER staan de werkwijze en het
toetsingskader van dit MER beschreven. Het
toetsingskader omvat alle milieuaspecten die zijn
genoemd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van
juli 2012.
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wettelijke normen en niet wordt gekeken naar de
leefbaarheid. Inspreker wil weten op welke wijze en
met welke middelen de IJssellijn, Twentelijn en
Twentekanaallijn wordt ingepast op een wijze die
geen afbreuk doet aan het in het regeerakkoord
gestelde.

goederenspoor uitbreiding. Vooralsnog wordt in dit MER
1e fase de effecten per variant benoemd die van invloed
zijn op de omgevingskwaliteit. Aan de hand hiervan kan
een voorkeursvariant worden gekozen. In een volgende
fase van het project worden maatregelen nader
uitgewerkt.

427-05

Inspreker stelt dat er alleen maar uit
kostenoverwegingen wordt besloten het
goederenvervoer over bestaand spoor af te
wikkelen. Vermindering van leefbaarheid in OostNederland wordt hierbij op de koop toe genomen.
Inspreker wil weten wanneer een noordtak van de
Betuwelijn wel een interessant alternatief kan
worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

427-06

Inspreker geeft aan dat een groei van 9% van het
vervoer over water al kan leiden tot een afname
van 17 tot 30 treinen per dag (volgens TNO
onderzoek). Hier is in het MER ten onrechte geen
rekening mee gehouden.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

427-07

Inspreker geeft aan dat de conclusie in het MER dat
vervoer per spoor goedkoper is dan andere
modaliteiten niet juist is. Volgens TNO onderzoek
uit 1995 is goederenvervoer via water tot ongeveer
700 km afstand goedkoper dan via het spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

427-08

Inspreker stelt dat er met Duitsland geen harde
afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het
derde spoor bij Emmerich.

Zie beantwoording Kernpunt: K031

427-09

Inspreker geeft aan, gezien ervaringen met andere
projecten uit het verleden (bv NaNOV), er niet op te
kunnen vertrouwen dat wettelijk noodzakelijke
maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.
Inspreker wil weten hoe hard de garantie is dat
wettelijke geluidsmaatregelen zijn genomen
voordat er meer goederentreinen gaat rijden.

Ons is geen geval bekend dat wettelijk noodzakelijke
maatregelen aan of langs het spoor niet uitgevoerd zijn.
De inspreker mag ervan uitgaan dat de staatssecretaris
zich aan de wet houdt.

427-10

Inspreker geeft aan dat huidige regelgeving op het
gebied van trillingen tekort schiet. Uitgangspunt bij
trillingen zou moeten zijn dat bovenwettelijke
trillingshinder en trillingsschade altijd voorkomen
zou moeten worden.

Voor de beoordeling van trillingshinder is, conform de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), beoordeeld op
de BTS. Dit is het huidige beleidskader, en hierin wordt
alleen beoordeeld op een toename van de
trillingshinder. De keuze in het beoordelingskader om
alleen naar een toename in trillingshinder te kijken is
een bewuste keuze omdat mensen doorgaans na een
tijd wennen aan trillingen van treinverkeer, maar ook
omdat mensen vaak zelf langs het spoor zijn gaan
wonen. Hoge trillingssterktes in woningen zijn vaak een
gevolg van de bouwkundige constructie van de woning.
Er bestaat geen bovenwettelijke trillingshinder en
trillingsschade, omdat er geen wetten zijn ten aanzien
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van trillingshinder en trillingsschade.

427-11

Inspreker geeft aan het spoor van IJssellijn
technisch niet geschikt is voor het
goederenverkeer. De afstand tussen de spoorbanen
is 3,8 meter in plaats van minimaal 4 meter en de
boogstralen van de bochten zorgen ervoor dat er
niet met maximale snelheid gereden kan worden.

Ook bij een spoorafstand van 3,80 meter is er voldoende
ruimte om goederenverkeer te laten rijden. De
maximum snelheden die de inspreker noemt liggen
hoger dan de snelheid waarmee de goederentreinen
gaan rijden (maximaal 100 km/h).

427-12

Inspreker geeft aan dat als gevolg van de extra
goederentreinen de dichtligtijden en wachttijden bij
overwegen toenemen. Hierdoor worden de
knelpunten voor het lokale verkeer en hulpdiensten
verergerd.

Door toename van het aantal treinen neemt het aantal
sluitingen per uur meestal toe. Ook de dichtligtijd per
uur neemt toe. Soms geldt dit ook voor de gemiddelde
tijd dat de overweg gesloten is, maar vaak is dit ook niet
het geval. Treinen kunnen in een toekomstige
dienstregeling ook 'gunstiger' bij de overweg aankomen
(zodat bijvoorbeeld geen gecombineerde sluitingen met
meer treinen meer voorkomen). Al deze effecten van de
varianten zijn voor de tachtig onderzochte overwegen
op de totale passage Zutphen - Hengelo in beeld
gebracht en is voor alle lokale overwegen inzicht
gegeven in effecten voor zowel de huidige situatie, de
referentiesituatie als voor de betreffende varianten.
Aandachtsituaties zijn hierdoor nu bekend. De
overwegen waar in de huidige situatie, in de
referentiesituatie en in de varianten sprake is van een
overschrijding van de in dit MER aangenomen
streefwaarde voor gemiddelde wachttijd, zijn in het MER
e
naar voren gekomen. In het MER 2 fase zal, na een
keuze voor een tracévariant, meer op het gewenste
detailniveau aandacht worden geschonken aan de
(beoordeling) van de toekomstige verkeerssituaties en
het nemen van eventuele maatregelen.

427-13

Inspreker geeft aan dat, in geval van een ongeval, er
te weinig bluswater voorhanden is langs het spoor.
Hierdoor verslechterd de veiligheidssituatie van
bewoners nabij het spoor.

ProRail maakt, parallel aan het MER, samen met de
Veiligheidsregio's (hulpdiensten) een zogenaamd
Integraal Veiligheidsplan. In dat plan wordt ook gekeken
naar eventueel benodigde maatregelen om te zorgen
voor voldoende bluswater langs het spoor.

427-14

Inspreker geeft aan dat er bij stations inhaalsporen
aangelegd moeten worden voor de
goederentreinen om hier niet te hoeven stoppen.
Hierdoor komen er meer wissels in het spoor, hier
is bij de veiligheidsberekeningen ten onrechte geen
rekening mee gehouden in het MER.

De aanleg van de door inspreker genoemde
'inhaalsporen bij stations' is niet aan de orde.

428-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te

Zie beantwoording Kernpunt: K200
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hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

428-02

Inspreker geeft aan in de huidige situatie al
regelmatig geluidsoverlast te ondervinden van de
infrastructuur rond Bathmen en wil weten welke
maatregelen er worden genomen om de
geluidsoverlast in Bathmen niet te laten verergeren
bij extra goederenverkeer per spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

428-03

Inspreker geeft aan dat de leefbaarheid in Bathmen
dient te worden onderzocht waarbij het effect van
cumulatie van alle soorten hinder in Bathmen moet
worden meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K138

428-04

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

429-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

430-01

Inspreker geeft aan dat het leefmilieu langs de
Twentekanaallijn niet alleen voor de mens maar
ook voor dieren aanzienlijk verslechterd.

De mate van verslechtering en de benodigde mitigatie
en compensatie zijn onderzocht en beschreven in het
e
effectrapport ecologie van de 1 fase MER.

430-02

Inspreker geeft aan dat door het goederenvervoer
de typische karakteristieke waarde van het
Achterhoeks coulissen landschap verloren zal gaan.
Natuurbeleving is niet in een getal uit te drukken,
maar natuurbeleving is rondom de
Twentekanaallijn wel maximaal. Hoe wordt dit
echter (in waarde) meegewogen bij de keuze voor
een bepaald tracé?

Zie beantwoording Kernpunt: K154

430-03

Inspreker duidt op tegenstrijdigheid tussen het
project natuurherstel van de Berkel terwijl aan de
andere kant een spoorverbreding gerealiseerd
wordt met de nadelige landschappelijke impact als
gevolg.

De natuurherstel projecten van de Berkel liggen niet in
de directe omgeving van de Twentekanaallijn. Er is dus
geen tegenstrijdigheid.

430-04

Inspreker geeft aan dat het gebied rondom de
Twentekanaallijn reeds een krimpgebied dat als
gevolg van extra goederenvervoer nog sterker zal
krimpen.

Van uw mening is kennis genomen.

431-01

Inspreker is van mening dat het niet mogelijk is om
een gedegen afweging te kunnen maken tussen de
varianten omdat er nog onvoldoende inzicht
bestaat in de consequenties van de vier varianten.
Ook heeft inspreker nog grote twijfels over het nut
en de noodzaak van deze forse ingreep in het
oosten van het land.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

431-02

Inspreker vraagt waar de voorspellingen van een
lagere groei van het goederenvervoer op zijn
gebaseerd en in hoeverre hierbij al rekening is
gehouden met het verlengen van de

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
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uitvoeringstermijn van 2020 naar 2028?

spoorgoederenvervoer'. Het rapport is in te zien op Dit
rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. De gehanteerde
prognose richt zich op het jaar2030. De
uitvoeringsperiode heeft geen effect op de prognoses.
Overigens is nog niet besloten wanneer de
uitvoeringsperiode zal zijn.

431-03

Inspreker vraagt of er in de toekomst nog extra
personentreinen bij komen op het spoor tussen
Zutphen en Deventer? Zo ja, hoeveel?

De voor PHS gehanteerde prognoses van het
reizigersvervoer geven geen aanleiding om een groei in
het aantal reizigerstreinen te verwachten in OostNederland. Om die reden is het aantal personentreinen
per dag in het studiegebied gelijk aan de huidige situatie.

431-04

Inspreker vreest dat een voorkeur zal uitgaan naar
de goedkoopste variant. Waarom zo’n dure ingreep
als bezuinigingen noodzakelijk zijn?

Zie beantwoording Kernpunt: K020

431-05

Inspreker stelt dat in het MER wordt gesproken
over het plaatsen van geluidschermen van
maximaal twee meter boven het spoor, maar dat
het onduidelijk is op welke plaatsen langs het
traject ze exact komen te staan en hoe zien ze er uit
of is hierin nog een keuze te maken.

Het doel van het MER 1 fase is dat de Minister van
Infrastructuur en Milieu over voldoende vergelijkende
informatie beschikt om een goed onderbouwd besluit te
kunnen nemen over de voorkeursvariant tussen Zutphen
en Hengelo. Het doel van het onderzoek is de
geluideffecten van de varianten op de omgeving te
bepalen. Hiervoor is akoestisch onderzoek uitgevoerd.
De voorkeursvariant wordt vervolgens uitgewerkt in het
e
MER 2 fase en in het Ontwerp Tracébesluit. In dit

e

e

stadium bij het MER 1 fase is het detailniveau van waar
geluidschermen komen te staan derhalve nog zeer
globaal. Pas bij een gedetailleerd vervolgonderzoek zoals
een Ontwerp Tracébesluit zal dit worden uitgewerkt en
zullen de maatregelen worden afgewogen. Hierbij zal
naast een afweging van de financiële doelmatigheid met
het doelmatigheidscriterium, ook een afweging
plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met
andere ontheffingsgronden van landschappelijke,
stedenbouwkundige en verkeerskundige aard en de
invloed op de natuur. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen.

431-06

Inspreker vraagt hoe het proces er uitziet voor wat
betreft het tijdig betrokken worden bij o.a. het
bepalen van het type, de locatie en het plaatsen
van een geluidsscherm. Inspreker woont namelijk
direct aan het spoor (ca. 8 meter tussen woonhuis

Na de keuze voor een variant zal deze worden
uitgewerkt in het Tracébesluit. Dat is op z'n vroegst in
2016. Daarna wordt over type en uitvoering van het
geluidsscherm overlegd met de gemeente en met
aanwonenden, zoals u.
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en spoor).

431-07

Inspreker vraagt waarom in het MER niet wordt
gesproken over geluidwerende maatregen aan de
woning. Hij vraagt of dit geen optie is.

Geluidwerende maatregelen bij de woning zijn
inderdaad een optie. Deze maatregelen komen pas aan
bod indien maatregelen bij de bron (raildempers) of bij
de overdracht (geluidschermen) onvoldoende effectief
of niet mogelijk zijn. De wetgever geeft eerst de
voorkeur aan bronmaatregelen, dan
overdrachtsmaatregelen en als laatste
gevelmaatregelen.

431-08

Inspreker vraagt of goederen treinen 's nachts
rijden en zo ja, met welke frequentie. En of hier in
het MER rekening mee is gehouden.

Goederentreinen rijden gedurende het hele etmaal, dus
ook 's nachts. In het effectrapport geluid van het MER
zijn in bijlage 1 de aantallen goederentreinen, uitgedrukt
in het aantal passerende rekeneenheden per uur,
aangegeven. Uit deze bijlage blijkt dat er ’s nachts ook
goederentreinen verwacht worden, en hoeveel
ongeveer.

431-09

Het baart de inspreker grote zorgen dat er een
keuze wordt gemaakt terwijl er onvoldoende inzicht
is in geluid en trillingen. Nader onderzoek naar deze
e
aspecten is verschoven naar de 2 fase. Maar
inspreker wil nu weten hoe men straks met de
trillinghinder omgaat? En of er ook voldoende geld
is gereserveerd voor het nemen van maatregelen?
En hoe zien deze maatregelen er dan uit? Gaan de
treinen ook ’s nachts gaan rijden?

Zie beantwoording Kernpunt: K092

431-10

Inspreker zit niet te wachten op meer treinen op
het spoor (en meer sluitingen). Er is dan weer
sprake van een toename van wachtrijen én geluid
en stank. En de kans op ongevallen neemt toe.

Wij hebben kennis genomen van uw standpunt.

431-11

Inspreker vraagt aandacht voor een betrouwbare
overweg ter hoogte van de Zutphenseweg omdat
de huidige overweg vaak ‘kapot’ is. De bomen
blijven dan te lang dicht terwijl de belletjes blijven
rinkelen.

De opmerking van inspreker is doorgegeven aan de
afdeling onderhoud van ProRail.

431-12

Inspreker stelt voor om eerst in te zetten op
spoorboekloos rijden op drukke verbindingen in het
westen van het land en pas daarna (als er nog geld
over is) te kijken naar meer ruimte op het spoor
voor goederenvervoer in Oost-Nederland.

Het reizigersdeel en het goederendeel van Programma
Hoogfrequent Spoor zijn afhankelijk van elkaar. Om in de
brede Randstad de reizigers ambities van PHS te kunnen
realiseren (hogere frequenties van de reizigerstreinen) is
een herroutering van de goederentreinen
voorwaardelijk. Om die reden is het niet mogelijk om
slechts één deel van het programma uit te voeren en het
andere deel later.

431-13

Inspreker willen graag weten welke goederen straks
vervoerd gaan worden en welke risico’s hiermee
gepaard gaan.

De gevraagde informatie is te vinden in het
aspectrapport 'Externe Veiligheid', dat deel uitmaakt van
het MER; het is te downloaden via de website
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
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oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen, en dan zoeken
naar PHS-GON onder 'archief'.

431-14

Inspreker wil meer informatie over het materieel
waarmee gereden gaat worden. Dit heeft veel
invloed op geluid en trillingen.

Omdat sprake is van een toekomstprognose is het in dit
stadium niet mogelijk meer informatie te geven dan de
in het MER rapportage gegeven uitgangspunten die zijn
gehanteerd voor treinaantallen of intensiteiten,
uitgedrukt in het aantal passerende rekeneenheden per
uur, onderscheiden naar de in het Reken- en
Meetvoorschrift geluidhinder 2012, bijlage IV
aangegeven categorieën per dagdeel per spoor.

431-15

Inspreker is van mening dat het niet mogelijk is om
een gedegen afweging te kunnen maken tussen de
varianten omdat er nog onvoldoende inzicht
bestaat in de consequenties van de vier varianten.

Zie beantwoording Kernpunt: K165

431-16

Inspreker vindt dat er in het MER 1 fase
onvoldoende rekening is gehouden met de
belangen van omwonenden. Wij willen u vragen om
e
in het MER 2 fase hier meer aandacht aan te
besteden.

In het MER 1 fase zijn de belangen van omwonenden
(o.m. toename van hinder, aantasting van het landschap,
sociale aspecten, gezondheid) meegenomen ten
behoeve van bijvoorbeeld de variantkeuze. In het MER
2e fase zullen de maatregelen, die deels ter bescherming
van de belangen voor omwonenden worden uitgevoerd,
verder worden uitgewerkt.

432-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

432-02

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

433-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

433-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen

Zie beantwoording Kernpunt: K118

e

e
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worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

433-03

Inspreker adviseert om niet aan een Goederenroute
Oost-Nederland te beginnen als er niet voldoende
geld beschikbaar is voor een spoorlijn op een
geheel nieuw tracé dat voldoet aan de eisen van
deze tijd.

Alternatieven in de vorm van aanleg van een nieuwe
spoorlijn zijn inderdaad mogelijk maar zeer ingrijpend en
kostbaar. Voor het aantal goederentreinen waar het in
PHS in Oost-Nederland om gaat is een nieuwe spoorlijn
niet nodig omdat de extra treinen op het bestaande
spoorwegennet afgewikkeld kunnen worden, mits
adequate omgevingsmaatregelen worden getroffen. De
PHS-Voorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010
gaat daarom uit van Goederenroutering in OostNederland via bestaand spoor.

433-04

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

434-01

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

435-01

Inspreker maakt bezwaar tegen in het MER omdat
de gepresenteerde analyses zo onnauwkeurig zijn
dat de verschillen tussen genoemde alternatieven
kleiner zijn dan de nauwkeurigheidsmarge van de
analyses. Een keuze tussen de alternatieven op
grond daarvan zou volstrekt arbitrair zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K188

435-02

Inspreker stelt dat het MER niet objectief is
opgesteld daar er wordt toegeschreven naar een
voorkeur voor de variant Kopmaken Deventer. Deze
variant wordt als goedkoopste voorgesteld, terwijl
veel bijkomende kosten op de langere termijn niet
zijn beschouwd of te optimistisch zijn ingeschat.

In het MER zijn alle aspecten onderzocht die een rol
spelen bij de besluitvorming omtrent een
voorkeursvariant. In het MER is geen wegingsfactor
opgenomen voor de verschillende aspecten, zoals
bijvoorbeeld kosten. Deze afweging wordt door de
staatssecretaris gemaakt.

435-03

Inspreker geeft aan dat het bij het thema kosten
gaat om een keuze die slechts marginaal is in het
geheel van de kosten van het project Elst-Hengelo.
En gelet op de grootte van de waarschijnlijke fouten
in de gepresenteerde resultaten moet men
concluderen dat een keuze voor een van de
varianten op basis van de daarvoor berekende
kosten erg willekeurig wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K161

435-04

Inspreker schetst de situatie dat een goederentrein
een ramp veroorzaakt in de binnenstad van
Deventer. Inspreker geeft aan dat na de
vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 een
vuurwerkfabriek niet meer toelaatbaar is in een

Een incident met een trein met gevaarlijke stoffen is
nooit geheel uit te sluiten. De kans op zo'n incident is
echter dermate klein, dat de risico's onder de daarvoor
geldende landelijke norm blijven. In die zin is het plan
toekomstvast: het voldoet aan de eisen die de wetgever
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dicht bewoond gebied. Is het dan niet verstandiger
nu reeds een toekomstvast alternatief te bedenken,
zoals een route vergelijkbaar met de Betuweroute
die buiten stedelijke gebieden loopt?

acceptabel acht.

435-05

Inspreker waarschuwt voor additionele
maatregelen met bijbehorende kosten, als gevolg
van metingen waaruit blijkt dat de geluidshinder
groter is dan oorspronkelijk gedacht.

De situatie waar de inspreker voor waarschuwt kan niet
ontstaan. De vastgestelde geluidproductieplafonds zijn
de bovengrens van het maximaal toegestane geluid in de
omgeving; meer geluid mag wettelijk niet, en daar zal
Prorail dan ook tegen optreden.

435-06

Inspreker verwijst naar de uitspraak van minister
Netelenbos die na het afblazen van het NOV-project
stelde dat “de IJssellijn voor spoorgoederenvervoer
ongeschikt is”. Inspreker vraagt zich af hoe die
route dan nu wel geschikt kan zijn?

Zie beantwoording Kernpunt: K159

435-07

Inspreker maakt bezwaar tegen het niet duidelijk
presenteren van het MER op het internet (andere
titel) waardoor het MER voor de meeste mensen
niet te vinden was.

Wij betreuren het dat het MER voor inspreker lastig te
vinden was op het internet. Het MER was te raadplegen
via zowel
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx. als www.prorail.nl/phsgon. Ook had voor hulp bij het vinden contact
opgenomen kunnen worden met de afdeling
Publiekscontacten van ProRail 0800-7767245 (gratis) of
www.prorail.nl/contact.

435-08

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 247.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 247.

435-09

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

436-01

Inspreker maakt bezwaar tegen in het MER omdat
de gepresenteerde analyses zo onnauwkeurig zijn
(met name voor geluidshinder en de kosten van de
vier alternatieven) dat de verschillen tussen
genoemde alternatieven kleiner zijn dan de
nauwkeurigheidsmarge van de analyses. Het is dan
ook te begrijpen dat het bureau Movares niet komt
tot een duidelijke aanbeveling.

Zie beantwoording Kernpunt: K188

436-02

Inspreker geeft aan dat een kritische lezer sterk de
indruk krijgt dat door Movares is toegewerkt naar
een voor de opdrachtgever aantrekkelijke
oplossing, namelijk de goedkoopste.

Zie beantwoording Kernpunt: K127

436-03

Inspreker geeft aan dat kostenposten zoals de
gevolgen van geluidshinder en trillingen, het sluiten
van of stremming door overwegen en mogelijke
toekomstige calamiteiten over het hoofd zijn
gezien.

In de kostenraming is rekening gehouden met
geluidschermen en extra veiligheidsvoorzieningen bij
overwegen. Er zijn nog geen kosten opgenomen voor
eventuele trillingsbeperkende voorzieningen; er wordt
een aanvulling op het MER gemaakt waarin deze kosten
alsnog worden opgenomen. De wachttijden bij
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overwegen zijn inderdaad niet vertaald in kosten. Dit
betekent echter niet dat de mate van vertraging niet is
meegewogen bij de beoordeling van bereikbaarheid. De
gesommeerde wachttijden zijn voor elke variant
weergegeven als voertuigverliesuren, waarvan de
waarde bij de beoordeling een rol heeft gespeeld.
e

436-04

Inspreker geeft aan dat te optimistisch geoordeeld
is over mogelijke schadelijke gevolgen, zowel wat
betreft hinder en gevaar voor aanwonenden als de
kosten voor de regio en zijn bewoners en bedrijven.

Bij het opstellen van het MER 1 fase is juist geprobeerd
om een reëel beeld weer te geven van welke effecten en
kosten er zullen zijn bij de vier varianten. Het MER biedt
daarmee de objectieve en feitelijke informatie over de
extra hinder die ontstaat als de extra goederentreinen
gaan rijden en welke mitigerende maatregelen worden
getroffen. Die geobjectiveerde informatie uit het MER
moet door de staatssecretaris bij het nemen van het
nemen van een voorkeursbeslissing worden afgewogen
tegen allerlei andere belangen, waaronder economische
belangen.

436-05

Inspreker geeft aan dat het bij het thema kosten
gaat om een keuze die slechts marginaal is in het
geheel van de kosten van het project Elst-Hengelo.
En gelet op hoe groot de waarschijnlijke fouten in
de gepresenteerde resultaten zijn, dan moet men
concluderen dat een keuze voor een van de
varianten op basis van de daarvoor berekende
kosten erg willekeurig wordt.

Zie beantwoording Kernpunt: K161

436-06

Inspreker stelt dat er veel te kortzichtig is gekeken
naar de kosten en baten op de lange termijn. Er zou
minstens 70 tot 100 jaar na gereedkomen van het
project in de toekomst moeten worden gekeken.
Het gevolg is dat de route langs het Twentekanaal
er financieel veel te ongunstig is uitgekomen.

Niemand is in staat 70 tot 100 jaar vooruit te kijken, dat
is dan ook niet geprobeerd.

436-07

Inspreker geeft aan dat er geen rekening is
gehouden met een rampenscenario. Inspreker
vraagt of men in de toekomst het
spoorgoederenvervoer door steden wil blijven
handhaven?

In de risicoberekeningen is rekening gehouden met
meerdere rampenscenario's. De kans op een incident
met een trein met gevaarlijke stoffen is in het
studiegebied echter zo klein, dat de risico's daarvan
onder de daarvoor landelijk geldende wettelijke normen
blijven.

436-08

Inspreker waarschuwt voor additionele
maatregelen met bijbehorende kosten, als gevolg
van metingen waaruit blijkt dat de geluidshinder
groter is dan oorspronkelijk gedacht.

De situatie waar de inspreker voor waarschuwt kan niet
ontstaan. De vastgestelde geluidproductieplafonds zijn
de bovengrens van het maximaal toegestane geluid in de
omgeving; meer geluid mag wettelijk niet, en daar zal
Prorail dan ook tegen optreden.

436-09

Inspreker verwijst naar de uitspraak van minister
Netelenbos die na het afblazen van het NOV-project
stelde dat “de IJssellijn voor spoorgoederenvervoer
ongeschikt is”. Inspreker vraagt zich af hoe die
route dan nu wel geschikt kan zijn?

Zie beantwoording Kernpunt: K159
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436-10

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 247.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 247.

436-11

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

437-01

Inspreker is van mening dat de Betuweroute beter
moet worden aangesloten op het Duitse
spoorwegennetwerk.

Zie beantwoording Kernpunt: K129

437-02

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

437-03

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

437-04

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

437-05

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen noodzakelijk zijn wanneer een trein
met gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt. Inspreker vraagt
waarom er voor vervoer over bestaand spoor door
Oost Nederland niet dezelfde richtlijnen aangaande
geluid, veiligheid, gezondheid, trillingen, milieu
etcetera gelden als voor de Betuweroute.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

438-01

Inspreker is tegen gebruik Zutphen-Hengelo uit
vrees voor geluidhinder, afname van het
woongenot en waardevermindering van de woning.

Zie beantwoording Kernpunt: K200
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438-02

Inspreker geeft aan dat de Betuwelijn verlengd zou
kunnen worden of het vervoer per water kan
gestroomlijnd worden. Waarom gebeurt dit niet ?

Zie beantwoording Kernpunt: K118

438-03

Inspreker vraagt of het werkelijk noodzakelijk is? De
tweede Waalhaven in Rotterdam zou onder de
huidige economische omstandigheden en
goederenaanbod niet gebouwd worden.

De aanleg van de tweede Maasvlakte is een investering
voor de lange termijn geweest. Ondanks de huidige
economische crisis wordt verwacht dat de wereldhandel
weer aantrekt. Daarom moeten de verbindingen met het
achterland worden verbeterd. De goederenprognoses
zijn onlangs bijgesteld door het ministerie met als gevolg
dat er in de onderzoeken gerekend wordt met 1 in plaats
van 2 goederenpaden. Ook met de nieuwe prognoses
zijn aanpassingen aan het spoor in Oost- Nederland nog
steeds noodzakelijk.

438-04

Waarom wordt er niet een geheel nieuwe spoorlijn
uitgezet ? Een spoorlijn die dorpen en steden
ontziet.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

438-05

Inspreker wil weten wat de capaciteit van het spoor
Zutphen – Hengelo is ?

Wanneer de keuze valt op de variant Twentekanaallijn
wordt dit spoor geschikt gemaakt voor 1 goederenpad
per uur. Dit geeft aan hoeveel goederentreinen er
mogelijk kunnen rijden per richting op het traject.

438-06

Hoewel er nu gesproken wordt van één
goederenpad, zal dit tevens een opmaat zijn naar
een tweede goederen pad op termijn. Wordt deze
toekomstige situatie al meegenomen in de
maatregelen?

Als gevolg van lagere goederenprognoses heeft de
staatssecretaris begin dit jaar besloten om de
goederenroute door Oost-Nederland geschikt te maken
voor 1 extra goederentrein per uur per richting (1 extra
‘goederenpad’) en niet meer voor de eerder geplande
twee extra goederentreinen/uur/richting. De
omgevingsmaatregelen hebben ook betrekking op 1
extra goederenpad, er wordt geen rekening gehouden
e
met een 2 goederenpad.

438-07

Inspreker is van mening dat het leefmilieu langs het
spoor aanzienlijk verslechtert. Deelt u deze
mening?

Zie beantwoording Kernpunt: K200

439-01

Inspreker verwacht meer geluidsoverlast als gevolg
van (nachtelijk) goederenverkeer en aanwezige
geluidtrechters. In de plannen zijn er op het
trajectgedeelte nabij de Bolksbeekkolk geen
geluidsmaatregelen nodig. Inspreker ziet echter wel
graag geluidsschermen geplaatst worden.

De verwachte geluidoverlast bij de verschillende
e
varianten is met deze MER 1 fase inzichtelijk gemaakt
op een voor dit doel vereist detailniveau. Dit doel is dat
de minister op grond van voldoende vergelijkende
informatie een goed onderbouwd besluit kan nemen
over de voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. De
voorkeursvariant wordt vervolgens uitgewerkt in het
e
MER 2 fase en in het Ontwerp Tracébesluit. Pas bij een
gedetailleerd vervolgonderzoek zoals een Ontwerp
Tracébesluit zullen de maatregelen in detail worden
uitgewerkt en worden afgewogen. Hierbij zal naast een
afweging van de financiële doelmatigheid met het
doelmatigheidscriterium ook een afweging plaatsvinden
waarbij rekening wordt gehouden met andere
ontheffingsgronden van landschappelijke,
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stedenbouwkundige en verkeerskundige aard en de
invloed op de natuur. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen. Pas na deze fase kan
worden aangegeven of er bij de door de inspreker
genoemde locatie nabij de Bolksbeekkolk al dan niet
geluidsmaatregelen nodig zijn.

439-02

Inspreker verwacht gevolgen voor de marktwaarde
van de woning/perceel en vraagt de minister de
gemeente Hof van Twente te verplichten de WOZ
met ongeveer 20% naar beneden bij te stellen. De
gemeente wenst namelijk geen rekening te houden
met waarde verminderende factoren.

Per variant is door ProRail een inschatting gemaakt van
de kosten voor nadeelcompensatie (planschade). Deze
kosten zijn opgenomen in de kostenraming die in
Hoofdstuk 8 van het MER is opgenomen. Het genoemde
percentage van 20% waardedaling wordt niet herkend.
Het is van belang te beseffen dat niet de volledige
waardevermindering voor vergoeding in aanmerking
komt, als uiteindelijk wordt gekozen voor een variant in
de nabijheid van uw eigendom. Bij het bepalen van de
hoogte van de waardevermindering die voor vergoeding
in aanmerking komt spelen begrippen als 'normaal
maatschappelijk risico' en de 'voorzienbaarheid' van het
besluit een belangrijke rol.

440-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

440-02

Inspreker geeft aan dat PHS-GON geen
toekomstvaste oplossing is. Het biedt geen ruimte
om om efficiënt goederen te vervoeren en
voor aanwonenden wordt er van rechtswege
onvoldoende bescherming geboden.

Zie beantwoording Kernpunt: K153

440-03

Inspreker pleit voor het benutten van de
referentieroute. Deze route is overwegend geen
PHS-corridor waardoor van interferentie nauwelijks
sprake is.

Zie beantwoording Kernpunt: K179

440-04

Inspreker pleit voor het benutten van de
referentieroute. Deze route is overwegend geen
PHS-corridor waardoor van interferentie nauwelijks
sprake is. Ondertussen moeten gelden vrij worden
gemaakt voor een toekomstvaste oplossing (50 tot
100 jaar). Dan kan gedacht worden aan een
goederencorridor aansluitend op de Betuweroute.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

440-05

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

440-06

Inspreker geeft aan dat de rapportage een globale
benadering is, gebaseerd op de wetgeving, en niets
zegt over het voldoen aan de wet op locatie.
Inspreker dringt aan op een knelpuntanalyse voor
het Tracébesluit om de haalbaarheid van het plan
te toetsen.

Ook op lokaal niveau is dit project gehouden te voldoen
aan wettelijke voorschriften en procedures. De nadere
uitwerking waarbij specifiek aandacht wordt gegeven op
e
lokaal niveau volgt in het MER 2 fase en het Ontwerp
Tracébesluit. De haalbaarheid maakt hier onderdeel van
uit.

440-07

Inspreker geeft aan dat de woning sinds 1995 op
de zogenaamde Raillijst staat (geluidbelasting op de
gevel van 74 decibel). De verantwoordelijkheid voor
geluidisolatie die samenhangt met deze lijst is van
de gemeenten overgegaan naar ProRail maar er zijn
nog geen maatregelen getroffen. Wanneer gebeurt
er nu werkelijk eens iets?

In het effectrapport geluid wordt in paragraaf 6.1
ingegaan op de geluidsanering. Aangegeven is dat de
resterende saneringswoningen gelegen binnen het PHS
project Goederenroute Oost-Nederland daarin worden
meegenomen, tenzij de saneringswoningen reeds zijn
aangepakt voorafgaand aan het project PHS
Goederenroute Oost-Nederland.

440-08

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

441-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

441-02

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

442-01

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

443-01

De Onafhankelijke Nijmeegse Partij geeft aan tegen
een vermeerdering van goederenvervoer door
Nijmegen te zijn. Op pagina 2 van de samenvatting
staat dat er meer goederenvervoer via Brabant en
Nijmegen zal komen als het traject Elst-Oldenzaal
geopend wordt. Dit is een aanslag op de
leefbaarheid van de stad Nijmegen en het is in strijd
met het (door inspreker als bijlage bijgevoegde)
Protocol van Arnhem van 30 augustus 1993.

Het MER 1 fase heeft betrekking op de aanpassingen
die nodig zijn om de toename van het goederenverkeer
op het traject Elst-Oldenzaal te faciliteren. Nijmegen valt
hier buiten in het kader van dit project. In de hiervoor
opgestelde varianten alsook in de referentiesituatie PHS
GON zal het aantal goederentreinen dat Nijmegen
passeert gelijk zijn

444-01

Inspreker verzoekt de (bij zijn zienswijze
bijgevoegde) zienswijze van 'Der Aktionsbundnis' op
de Notitie reikwijdte & Detailniveau van 12 maart
2012 mee te wegen in de huidige procedure.

Voor de reacties op de zienswijzen op de concept Notitie
Reikwijdte en Detailniveau wordt verwezen naar de
Nota van Antwoord op de zienswijzen, die in augustus
2012 is gepubliceerd.

445-01

Inspreker wenst de rekenmodellen van geluid en
trillingen toegezonden te krijgen.

Aan dit verzoek kan geen gehoor worden gegeven. Deze
modellen zijn eigendom van ProRail en het
onderzoeksbureau en vergen specialistische software en
kennis om te gebruiken. De methodiek en
uitgangspunten zijn in het effectrapport verantwoord.

445-02

Inspreker verwacht niet dat zowel het Nederlands
materieel als het buitenlands materieel over 7 jaar
voor 80% stil is. Wat is stil? Inspreker wenst de
garantie dat 80% van het Nederlands en
buitenlands goederenmaterieel na 2020 als stil kan
worden aangemerkt.

Zie beantwoording Kernpunt: K594

e
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445-03

Inspreker vraagt of de vermelde autonome groei tot
2030 wel mogelijk is op het bestaand spoor en hoe
gaat dit gerealiseerd worden? En wat als deze groei
niet mogelijk is? Wat betekent dit dan voor het
MER?

De autonome groei tot 2030 (refererentie situatie) kan
worden gerealiseerd met het bestaande spoor. Wel zijn
er tegen 2030 maatregelen nodig om wat geluidhinder
betreft binnen de normen te blijven; zie in het MER
figuur 3-3. Er zijn geen aanwijzingen op basis waarvan de
referentiesituatie niet gerealiseerd kan worden.

445-04

Inspreker geeft aan dat bij de berekeningen is
uitgegaan van Nederlands materieel. Op het spoor
rijdt nu al buitenlands materieel en het buitenlands
materieel zal zeker toenemen. De effecten van het
buitenlands materieel moeten inzichtelijk worden
gemaakt.

Uitgegaan is van de geluidemissie van spoorvoertuigen
zoals vastgelegd met Standaard rekenmethode 2 van het
reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De geluidemissie
van goederenmaterieel is hierbij bepaald op basis van
uitgebreide metingen van de verschillende
spoorvoertuigcategorieën en geven een representatief
beeld van het materieelgebruik bij het spoor in
Nederland. Voor wat betreft goederenmaterieel betreft
dit niet alleen Nederlands materieel, maar ook
buitenlands materieel waarmee ook in Nederland wordt
gereden. Er is geen noodzaak bij de studie onderscheid
te maken naar land van herkomst van het materieel.

445-05

Inspreker stelt vast dat de meeste vragen van zijn
ingediende zienswijze, d.d. 10 maart 2012, met
betrekking tot de onderdelen geluid, trillingen en
algemeen onbeantwoord zijn gebleven en wenst
alsnog antwoord te ontvangen.

De vragen waar inspreker naar verwijst alsmede de in de
nota van antwoord gegeven antwoorden zijn
doorgenomen. Waar de reactiepunten op basis van
voortschrijdend inzicht nu duidelijker kunnen worden
beantwoord, zijn deze in de voorliggende nota
meegenomen.

445-06

Inspreker vraagt hoe hoog de geluidsbelastingen
van de woningen in de zone van de sporen ten
gevolge van het railverkeer in de dag-, avond- en
nachtperiode zijn?

De geluidbelastingen van de woningen zijn afhankelijk
van de ligging van de woningen. Bij woningen die direct
aan het spoor liggen is de geluidbelasting uiteraard
hoger als bij woningen die verder en afgeschermd van
het spoor liggen. Dit MER fase 1 onderzoek in bedoeld
om een keuze tussen de verschillende varianten te
kunnen maken daarom zijn de geluidbelastingen op
woningniveau niet beschouwd. Bij de latere
onderzoeken, MER fase 2 en
(ontwerp)tracébesluitonderzoek worden voor elke
relevante woning de geluidbelastingen berekend en
gepresenteerd. De geluidbelastingen worden berekend
voor de dag, avond en nachtperiode afzonderlijk maar
voor de verdere vergelijking zijn de geluidbelastingen
verwerkt tot een waarde de zgn. LDEN waarde. Hierbij
worden de geluidniveaus energetisch gemiddeld waarbij
de niveaus in de avond met 5 dB en de niveaus in de
nacht met 10 dB worden verhoogd. Deze verhoging
vindt plaats omdat het geluid in de avond en nacht als
hinderlijker wordt ervaren.

445-07

Hoe worden/zijn de geluidsbelastingen door Prorail
berekend en met welke rekenmethode en welk
rekenmodel? Inspreker geeft aan dat er maar met 1
type goederentrein is gerekend en wil dat de

De geluidbelastingen worden berekend met
Standaardrekenmethode II volgens Bijlage 4
(Railverkeer) van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid
2012 zoals aangegeven in de Wet geluidhinder en de
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geluidsuitstraling van alle types door metingen
wordt bepaald en in de rekenmodellen worden
opgenomen. Met welk type locomotieven is
gerekend: diesel of elektrisch?

Wet milieubeheer. Voor de berekeningen is een
rekenmodel gemaakt waarin alle relevante objecten met
hun hoogte zijn opgenomen. Relevante objecten zijn
bijvoorbeeld de spoorbanen, gebouwen en schermen
maar ook de bodemvlakken (akoestisch hard of zacht). In
het rekenmodel worden vervolgens het aantal treinen
wat in de toekomst zal gaan rijden ingebracht. Hierbij
wordt rekening gehouden met de
spoorvoertuigcategorie, de snelheid en of de trein remt
of optrekt. En dit voor zowel de dag-, avond- als
nachtperiode. Verder wordt aangegeven hoe de
bovenbouwconstructie (ligging van de rails) van de
spoorbaan is. De uiteindelijke berekeningen zijn
uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu van
DGMR. Bij de berekeningen is onderscheid gemaakt
tussen “normale”goederentreinen en
“stille”goederentreinen. Dit zijn de twee typen die het
rekenvoorschrift zijn aangegeven. De geluiduitstraling
van deze typen is bepaald voordat ze in het
meetvoorschrift werden opgenomen. Hierbij is het type
locomotief niet van belang. Voor de geluidproductie is
van belang hoeveel wagons (bakken) er zijn en de type
remblokken. Dit laatste bepaalt of de goederen trein tot
spoorvoertuigcategorie 4 of tot een
spoorvoertuigcategorie 11 behoort.

445-08

Wat zijn de effecten van de optredende
piekniveaus, Lmax, op de slaapverstoring en
hoeveel personen per variant zullen hier last van
ondervinden?

De gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door
middel van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Het percentage aantal ernstig gehinderden
voor de berekende aantallen gevoelige adressen per
GES-score correspondeert met deze GES-score zoals
aangegeven in Tabel 4.3 van het effectrapport
gezondheid. Het apart in beeld brengen van GES-scores
voor het aantal slaapverstoorden (ook als dit niet
maatgevend is) zal worden meegenomen als
e
aandachtspunt voor het MER 2 fase.

445-09

Wat zijn de effecten van een tunnel, een verdiepte
halfopen betonnen bak en een verdiepte open
betonnen bak bij Bathmen?

De effecten zijn dat het geluid geheel of gedeeltelijk
wordt afgeschermd waardoor de geluidsbelasting
plaatselijk afneemt. Overigens is een dergelijke
spoorligging in Bathmen niet aan de orde.

445-10

Met hoeveel dB(A)’s nemen de geluidsbelastingen
van de woningen toe door de wind? Door de wind
zijn de optredende geluidsbelastingen veel hoger
dan de berekende geluidsbelastingen. Inspreker
vind daarom dat de toename van het geluidsniveau
door de wind inzichtelijk moet worden gemaakt.

De geluidberekeningen worden uitgevoerd conform
standaard rekenmethode 2 van het reken- en
meetvoorschrift geluid 2012. Het overdrachtsmodel dat
in de Standaardrekenmethode 2 wordt gehanteerd, met
name het gedeelte betreffende de bodemdemping en de
schermwerking, is gebaseerd op het gekromde
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stralenmodel bij meewindcondities. Bij de berekening
van de schermwerking, volgens de theorie van
Maekawa, wordt de kromming van de geluidsstralen
verdisconteerd door de werkelijke schermhoogte met
een ineffectief deel te verminderen. De bij dit
overdrachtsmodel veronderstelde meewindcondities zijn
echter niet representatief als meteorologisch
gemiddelde. Door een meteocorrectieterm op te nemen
in het model wordt een ’meteogemiddeld’ equivalent
geluidsniveau LAeq verkregen. Op deze wijze worden
weersvariabelen gemiddeld. Uit vergelijkend onderzoek
blijkt dat de berekende geluidsbelastingen volgens het
RMG2012 overeenkomen met het in de praktijk
aanwezige geluid bij meewind (‘worst case’). Er zal dus
geen onderschatting plaatsvinden van de
geluidsbelasting op de woningen.

445-11

Wat zijn de cumulatieve effecten? Er dient ook
onderzoek te worden verricht naar de cumulatieve
effecten. Zowel binnen als buiten de wettelijke
geluidszones en zowel boven als onder de
wettelijke voorkeursgrenswaarden.

In de wetgeving worden verschillende geluidbronnen
weg- en railverkeerslawaai en ook luchtvaartlawaai
afzonderlijk getoetst. Cumulatie met wegverkeer, zoals
de A1, wordt in de rapportage niet genegeerd maar
kwantitatief beschreven. Bij de uitwerking van de
voorkeursvariant voor een Ontwerp Tracébesluit zal hier
nader naar worden gekeken. Uitgangspunt hierbij is de
vigerende situatie zoals vastgelegd met o.a. de
geluidproductieplafonds voor de A1.

445-12

Wat zijn de invoergegevens van het eventueel toch
gehanteerde rekenmodel voor de trillingshinder?
Wat zijn de resultaten van de eventuele
uitgevoerde trillingsberekeningen?

De invoer is mede gebaseerd op metingen die in
opdracht van de Provincie Overijssel zijn uitgevoerd, zie
voor meer informatie de Aanvulling op het MER, die eind
2013 verschijnt. De resultaten van de berekening zijn
opgenomen in de bijlage van het aspectrapport.

445-13

Hoeveel bewoners gaan per variant hinder en
gezondheidsproblemen van trillingen ondervinden?

Een indicatie van het aantal bewoners dat per variant
hinder zal ondervinden is het aantal gebouwen dat
hinder ondervindt x de gemiddelde bezetting (zeg 2.6).
Anders dan bij geluid worden ook winkels en
kantoorgebouwen meegenomen waardoor het
moeilijker is een uitspraak te doen over het aan
'bewoners'. Daarom wordt er ook gesproken over
gebouwen. Over gezondheidsproblemen wordt geen
uitspraak gedaan omdat daar nog geen goede
methodiek voor beschikbaar is. In de GES-methodiek is
het aspect trillingen nog niet meegenomen.

446-01

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118
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446-02

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

447-01

Inspreker geeft aan dat groei van goederenvervoer
door Twente als gevolg van maatregelen tegen
geluidoverlast zal leiden tot landschapsvervuiling.
Hierdoor zal het toerisme in de regio afnemen wat
weer gevolgen heeft voor de werkgelegenheid.

Zie beantwoording Kernpunt: K099

448-01

Inspreker geeft aan dat voldoen aan de nieuwe
geluidswet overlast niet uitsluit. 4 meter hoge
geluidschermen belemmeren het huidige vrije
uitzicht van de aanwonenden en beïnvloedt de
leefbaarheid zeer negatief.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

448-02

Inspreker twijfelt eraan of het probleem van
trillinghinder voldoende verankerd zal worden in
wetgeving, waardoor voor vele burgers de
leefbaarheid mogelijk toch wordt aangetast en zij
veel meer overlast gaan ervaren.

Er bestaat geen wetgeving ten aanzien van
trillingshinder, maar er zijn wel richtlijnen. Bij een
ontoelaatbare toename van de trillingshinder voorziet
het project in het afwegen van maatregelen. Een eerste
indicatie van de te nemen maatregelen is opgenomen in
de aanvulling op het MER, die eind 2013 verschijnt.

448-03

Inspreker vraagt hoe gewaarborgd wordt dat er
door de toename aan goederentreinen over een
spoortraject geen trillinghinder optreedt voor
aanwonenden?

448-04

Inspreker geeft aan dat in de geraamde kosten van
de variant Twentekanaallijn de kosten van
maatregelen ten aanzien van trillingen nog niet zijn
meegenomen.

Er is geen registratiesysteem dat de trillingen van treinen
continue monitort. Bij een ontoelaatbare toename van
de trillingshinder ten gevolge van het project, wordt
voorzien in het afwegen van trillingsmaatregelen. Een
eerste indicatie van de te nemen maatregelen is
opgenomen in de aanvulling op het MER, die eind 2013
verschijnt.
Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

448-05

Inspreker geeft aan dat de realisering van de
Twentekanaallijn aanzienlijke gevolgen voor de
oversteekbaarheid van de spoorwegovergangen in
Goor en Delden heeft.

De gemeente Hof van Twente heeft in de kernen Goor
en Delden vier overwegen waar (voor een deel) zowel in
de huidige situatie, de referentiesituatie als de variant
Twentekanaallijn sprake is van (soms beperkte)
overschrijdingen van de in het MER aangenomen
streefwaarde voor de gemiddelde wachttijd. In het MER
2e fase, na een eventuele keuze voor een tracévariant
via de Twentekanaallijn, zal meer gedetailleerd naar de
toekomstige verkeerssituatie op de overwegen gekeken
worden.

448-06

Inspreker sluit zich aan bij de reactie van de
Veiligheidsregio Twente. De Veiligheidsregio geeft
nadrukkelijk uiting aan haar zorg ten aanzien van de
veiligheid op en rond het spoor en aan de
bereikbaarheid van het spoor in geval van een
calamiteit.

Zie onze reacties op de opmerkingen van de
veiligheidsregio Twente. Correspondentienummer 246.

448-07

Inspreker maakt zich zorgen over de waarde van de
door de economische crisis naar beneden

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
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bijgestelde prognoses die zijn gebruikt bij deze
MER. Inspreker vraagt zich af of die prognosecijfers
mogelijk binnen enkele jaren niet achterhaald zijn
als de economie weer aantrekt.

termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Voor het MER
heeft IenM gekozen voor het hanteren van het
economische hoge scenario, deze zijn dus niet te laag
wanneer de economie weer aantrekt.

448-08

Inspreker is van mening dat de Nut en Noodzaakanalyse aangaande hoogfrequent goederenvervoer
in Oost Nederland nog niet heeft plaatsgevonden.
Mocht de aanleg van de GON een
(wanhoops)poging zijn om de Betuwelijn alsnog te
laten renderen, dan is dat volgens inspreker geen
goede motivatie.

Nut en noodzaak van het goederenvervoer door Oost
Nederland is behandeld in de Voorkeursbeslissing PHS
(2010) en in hoofdstuk 2 van het MER. De herroutering
van de goederenstromen naar Oost-Nederland en naar
Zuid-Nederland via de Betuweroute is primair ingegeven
om daarmee frequentieverhogingen voor
reizigerstreinen in de brede Randstad mogelijk te
maken.

448-09

Inspreker geeft aan dat men in Eefde binnenkort
begint met de bouw van een tweede sluis in het
Twentekanaal. Voor een toename van de
binnenvaart zijn vernietiging van vele kilometers
natuur en het creëren van extra overlast en schade
niet nodig: het kanaal ligt er al.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

448-10

Het MER stelt dat na te nemen maatregelen er
nauwelijks geluidshinder zal zijn. Inspreker
verwacht dat door de geluidsoverlast van
(nachtelijk) goederenvervoer veel mensen in een
onleefbare situatie terecht zullen komen. Veel
woningen (en bedrijven) liggen dicht langs het tracé
van de Twentekanaallijn. Inspreker acht 2 meter
hoge geluidsschermen niet voldoende en 4 meter
hoge schermen slecht voor het wooncomfort.

Beoordeling van hinder kan persoonlijk zijn. Om de
hinder van geluid altijd op eenzelfde manier te
beoordelen zijn er voor een MER-onderzoek richtlijnen.
Binnen dit onderzoek zijn de verschillende varianten
e
volgens deze richtlijnen beoordeeld. Na deze MER 1
fase waarbij voldoende vergelijkende informatie aan de
minister wordt aangeleverd om een goed onderbouwd
besluit te kunnen nemen over de voorkeursvariant
tussen Zutphen en Hengelo zal in een vervolgfase de
e
voorkeursvariant worden uitgewerkt in het MER 2 fase
en in het Ontwerp Tracébesluit. Pas bij een gedetailleerd
vervolgonderzoek zoals een Ontwerp Tracébesluit zullen
de maatregelen in detail worden uitgewerkt en worden
afgewogen. Hierbij zal naast een afweging van de
financiële doelmatigheid met het
doelmatigheidscriterium ook een afweging plaatsvinden
waarbij rekening wordt gehouden met andere
ontheffingsgronden van landschappelijke,
stedenbouwkundige en verkeerskundige aard en de
invloed op de natuur. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen. Pas na deze fase kan
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worden aangegeven welke maatregelen er exact nodig
zijn bij de door de inspreker genoemde locatie.

448-11

Inspreker geeft aan dat het MER in haar
berekeningen en begrotingen geen rekening houdt
met de (financiële) gevolgen van trillingoverlast. De
kosten van maatregelen tegen en vergoedingen
voor trillingsschade maken deel uit van het totale
kostenbeeld en hebben daarin als zodanig hun
plaats.

Zie beantwoording Kernpunt: K033

448-12

Inspreker geeft aan dat door de aanleg van de
Twentekanaallijn voor landschap en natuur een
ravage zou worden aangericht in een van de laatste
natuurlandschappen in Nederland.

We delen deze zorg. Bij keuze voor deze variant is de
e
uitwerking in het MER 2 fase van de spoorontwerpen
en een zorgvuldige inpassing in samenspraak met
gemeente en bewoners van groot belang.

448-13

Inspreker geeft aan dat voor een goederentracé
waarover gevaarlijke en mogelijk explosieve stoffen
worden vervoerd, er in de praktijk geen
risicoplafond bestaat. De in het MER aangegeven
afwisseling van enkel- en dubbelspoor op het
Twentekanaaltracé in geval van 1 goederenspoor
vergroot het risico op ongelukken en frontale
botsingen.

De door de inspreker genoemde kansen op ongelukken
en botsingen zijn meegenomen in de
risicoberekeningen. De kans op een incident met een
trein met gevaarlijke stoffen is in het studiegebied
echter zo klein, dat de risico's daarvan onder de
daarvoor landelijk geldende wettelijke normen blijven.

448-14

Inspreker geeft aan dat op een afwisselend enkelen dubbelspoor er geregeld treinen moeten
stilstaan. Hierdoor neemt de geluidsoverlast door
het remmen toe.

Het spoorontwerp van de gedeeltelijke verdubbeling van
de Twentekanaallijn is zodanig dat de treinen elkaar
rijdend kunnen passeren; er is dus geen sprake van extra
geluid als gevolg van remmen en optrekken.

448-15

Inspreker geeft aan dat op een afwisselend enkelen dubbelspoor er geregeld treinen moeten
stilstaan. Hierdoor wordt het risico voor
omwonenden bij vervoer van gevaarlijke stoffen
vergroot.

Het spoorontwerp is zodanig gemaakt, dat de treinen
elkaar rijdend kunnen passeren op de dubbelsporige
gedeelten. Ze hoeven dus niet stil te staan.

448-16

Inspreker geeft aan dat op een afwisselend enkelen dubbelspoor er geregeld treinen moeten
stilstaan. De kosten nemen toe (RONA: 200 euro
per keer optrekken) en het energieverbruik en de
rittijd stijgen aanmerkelijk en blijft er van de
rittijdverkorting weinig over.

Zie beantwoording Kernpunt: K151

449-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

450-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

451-01

Inspreker geeft aan dat in de bestaande
Twentekanaallijn in veertig jaar nooit wat
geïnvesteerd is om het voor de reizigers beter te
maken en nu zou dat voor goederen wel moeten.

In spoorlijnen van het Nederlandse spoorwegnet wordt
geïnvesteerd als daarvoor een noodzaak bestaat en als
er geld beschikbaar is. In de Twentekanaallijn is de
afgelopen veertig jaren wel degelijk geïnvesteerd om
deze technisch geschikt te houden voor het gebruik door reizigerstreinen en enkele goederentreinen. Voor
uitbreidingsinvesteringen in de Twentekanaallijn was tot
nu toe geen reden. Ingeval gekozen wordt voor de
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goederenvariant via de Twentekanaallijn is zo'n
uitbreidingsinvestering wel nodig.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

451-02

Inspreker geeft aan dat de Betuwelijn nog niet
rendabel is en goederen veel goedkoper over het
water kunnen worden verplaatst. Het Twentekanaal
is er klaar voor.

452-01

Inspreker geeft aan dat PHS-GON geen
toekomstvaste oplossing is. Het biedt geen ruimte
om om efficiënt goederen te vervoeren en voor
aanwonenden wordt er van rechtswege
onvoldoende bescherming geboden.

Zie beantwoording Kernpunt: K153

452-02

Stichting Spoorhinder geeft aan dat op de
achtergrond speelt dat een enkelsporige
goederencorridor conform de Twentekanaallijn,
maar dan met Betuweroute voorzieningen,
nagenoeg even duur is als PHS-GON voor de
bezuiniging (1,2 versus 1,4 miljard €). Een wel
toekomstvaste oplossing perfect aansluitend op de
wensen van bedrijfsleven, met maximale protectie
voor aanwonenden (zie rapport Actualisatie
Trajectnota / MER Noord Oostelijke Verbinding
bladzijde. 45). Als het dan toch moet, (waarvoor we
de noodzaak niet zien) is dit een veel betere
oplossing dan het gebruik van bestaand spoor.

Uit de in 2012 gemaakte actualisatie van de studie uit
1998 over de Noordtak van de Betuweroute is gebleken
dat daarvoor minimaal een investering van 2,8 tot 4,7
miljard Euro nodig zou zijn. Het steken van zoveel
miljarden belastinggeld in nieuw spoor voor
goederenvervoer is niet verantwoord, omdat gebruik
van het daartoe aangepaste bestaande spoor ook
mogelijk is; het MER is de toets of het gebruik van
bestaand spoor mogelijk is binnen de wettelijke normen.

452-03

Stichting Spoorhinder geeft aan dat in de
rapportage duidelijk in beeld wordt gebracht dat
het leefmilieu langs het spoor aanzienlijk
verslechtert. Dit ondanks de uitdrukkelijke wens
van aanwonenden, gemeenten, provincies maar
ook de Tweede Kamer, voor het behoud van het
toch al verslechterde milieukwaliteitsniveau.

Zie beantwoording Kernpunt: K178

452-04

Stichting Spoorhinder heeft begrepen dat het
bedrijfsleven de variant Kopmaken in Deventer
geen goede oplossing vindt waardoor realisatie van
deze variant nutteloos is geworden.

452-05

Stichting Spoorhinder kiest er dan ook voor om de
bestaande route, de referentieroute, te benutten.
Deze route is geen PHS-corridor met uitzondering
van het traject Breukelen-Duivendrecht waardoor
van interferentie nauwelijks sprake is. Breukelen –
Duivendrecht is een 4-sporig traject waar geen

De verladers zullen het meest enthousiast zijn over de
kortste en snelste route om de goederen naar hun
bestemming te brengen. Kopmaken Deventer is van de
vier varianten tussen Zutphen en Hengelo de minst
snelle. Dit aspect is onder de noemer 'gebruikswaarde'
meegenomen in het MER. Echter is dit slechts één van
de vele aspecten die zijn onderzocht en meewegen in de
vergelijking van de varianten. Dit is zeker geen
doorslaggevend argument om een keuze te maken uit de
varianten. Overigens scoort de variant “Kopmaken te
Deventer” nog beter nog altijd beter qua rittijd dan de
referentiesituatie.
Zie beantwoording Kernpunt: K179
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problemen te verwachten zijn.

452-06

Inspreker geeft aan dat eerst de bestaande route,
de referentieroute benut moet worden, en
ondertussen gelden moeten worden vrijgemaakt
voor een toekomstvaste oplossing (planhorizon 50
tot 100 jaar).

Zie beantwoording Kernpunt: K179

452-07

Als toekomstvaste oplossing ziet Stichting
Spoorhinder een goederencorridor aansluitend op
de optimaal te gebruikte Betuweroute
en binnenvaartoplossingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

452-08

Stichting Spoorhinder is ervan overtuigd dat OostNederland in toenemende mate behoefte heeft aan
een duurzame infrastructuur om de
goederenstroom efficiënt af te handelen en de
leefbaarheid niet te schaden. Dit moet ook een
e
integraal onderdeel van de ontwikkeling van de 2
Maasvlakte zijn.

Alternatieven in de vorm van aanleg van een nieuwe
spoorlijn zijn inderdaad mogelijk maar zeer ingrijpend en
kostbaar. Voor het aantal goederentreinen waar het in
PHS in Oost-Nederland om gaat is een nieuwe spoorlijn
niet nodig omdat de extra treinen op het bestaande
spoorwegennet afgewikkeld kunnen worden, mits
adequate omgevingsmaatregelen worden getroffen. De
PHS-Voorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010
gaat daarom uit van Goederenroutering in OostNederland via bestaand spoor.

452-09

Ten aanzien van de rapportage
constateert Stichting Spoorhinder dat het een
globale benadering is gebaseerd op de wetgeving,
het minimum, en niets zegt over het voldoen aan
de wet op locatie. Stichting Spoorhinder dringt aan
op een knelpuntanalyse voor het Tracébesluit om
de haalbaarheid van het plan te toetsen.

Ook op lokaal niveau is dit project gehouden te voldoen
aan wettelijke voorschriften en procedures. De nadere
uitwerking waarbij specifiek aandacht wordt gegeven op
e
lokaal niveau volgt in het MER 2 fase en het Ontwerp
tracébesluit. De haalbaarheid maakt hier onderdeel van
uit.

452-10

Inspreker wil dat kennisleemten in het
hoofdrapport worden opgenomen, zodat zichtbaar
wordt wat wel/niet beoordeeld is.

Zie beantwoording Kernpunt: K121

452-11

Stichting Spoorhinder constateert dat er van de
ambitie van GON nagenoeg niets meer over is. Het
gehalveerde budget, de teruggebrachte aantallen
treinen en vooruitgeschoven planning vormen nog
slechts een zwakke weergave van het
oorspronkelijke plan. Volgens inspreker laat het
resultaat zich dan als volgt typeren: - geen efficiënt
gebruik door aanwezigheid van
reizigersvervoer(gemengd net); - geen
knelpuntenvrij vervoer van gevaarlijke stoffen; beperking capaciteitsuitbreiding op termijn (Het
vervoer van gevaarlijke stoffen. bedraagt tijdens de
planvorming al 85% van het maximum); verouderde beveiliging met mogelijkheid om te
hard te rijden(Wetteren); - BLEVE-vrij rijden wordt
niet afgedwongen(Wetteren); - geen duidelijk
verantwoordelijke beheerder, discussie
KeyRail/ProRail; - netspanning afwijkend van

Ten gevolge van de bijstelling van de prognoses in 2012
is het plan voor de Goederenroute door Oost-Nederland
(GON) inderdaad aangepast. Niemand wil immers
onnodig geld uitgeven. Een routering van
goederentreinen door Oost-Nederland naar Oldenzaalgrens blijft evenwel noodzakelijk. Maatschappelijk is het
niet rendabel om hiervoor een nieuwe spoorlijn aan te
leggen. Het is juist efficiënt om de bestaande sporen
hiervoor te benutten. Daarbij wordt er niet bezuinigd op
de noodzakelijke maatregelen voor de veiligheid en de
leefbaarheid voor de omgeving. Het vervoer van
gevaarlijke stoffen wordt gelimiteerd, de beveiliging is
zodanig dat niet te hard gereden kan worden, er zijn
afspraken ter voorkoming van warme BLEVE, en er is een
duidelijke beheerder. De bovenleidingspanning van het
bestaande net in Nederland is inderdaad afwijkend van
die in Duitsland, maar die situatie is niet anders dan
bijvoorbeeld de route via grensovergang Venlo. De
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Betuweroute en het Duitse net; - geen duurzame
investering/toekomstvaste routering; - wetgeving
die het leefmilieu en eigendommen van
aanwonenden onvoldoende beschermt tegen
geluid trillingen, en gevaar.

moderne locomotieven zijn bovendien in staat onder
verschillende systemen te rijden. In het MER wordt
onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de
aanwonenden voldoende te beschermen tegen de
toename van geluid, trillingen en risico's van vervoer van
gevaarlijke stoffen. Daarmee wordt juist beoogd dat de
goederenroute door Oost-Nederland duurzaam en
toekomstvast zal zijn.

452-12

Stichting Spoorhinder citeert PHS Motie.32404 De
Rouwe en concludeert dat de lokale leefbaarheid
niet op een aanvaardbaar niveau behouden blijft.

De zorgen met betrekking tot de lokale leefbaarheid
worden door de staatssecretaris in de besluitvorming
meegenomen. Het is verplicht om de gevolgen voor
leefbaarheid en veiligheid te minimaliseren tot binnen
de wettelijke normen. De hiervoor benodigde
maatregelen zullen worden genomen. Dat geldt
overigens niet alleen voor Oost-Nederland maar voor
heel Nederland. De Leefbaarheid rond het spoor moet
op peil blijven, terwijl het gebruik van het spoor
toeneemt: zowel door reizigerstreinen als door
goederentreinen. Op (omgevings)maatregelen zal niet
bezuinigd worden.

452-13

Stichting Spoorhinder geeft aan dat niet de
Nederlandse economie als geheel profiteert, maar
dat het plan enkel verliezers kent als gevolg van de
planhorizon van 10 jaar, de gekozen routering en de
beschikbare hoeveelheid geld.

Uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA),
die in 2010 is gemaakt voor het gehele Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (met het daarvoor
benodigde budget en de gekozen routering) is gebleken
dat het programma een positief maatschappelijk
rendement heeft. De relatie met de planhorizon
begrijpen wij niet.

452-14

In het rapport staat dat het Routedwang niet
beschikbaar is. '(Hoofdrapport bladzijde. 32).
Stichting Spoorhinder geeft aan dat dit
ongeloofwaardig is omdat dit zou betekenen
dat treinen toegang kunnen krijgen tot ongeschikte
en onveilige sporen. Daarnaast zijn er financiële
middelen om routekeuze te beïnvloeden.

De Europese richtlijnen (91/440/EEG en 2001/14/EG)
biedt buiten de situatie van overbelaste infrastructuur
geen ruimte om goederenvervoerders te dwingen
gebruik te maken van bepaalde routes. Bij sporen die
niet geschikt of onveilig zijn voor het goederenverkeer
kan de toegang daartoe voor vervoerders wel ontzegd
worden.

452-15

Stichting Spoorhinder heeft voorkeur voor de
variant Noordtak omdat deze beter en duurzamer is
dan het gebruik van bestaand spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

452-16

Stichting Spoorhinder geeft aan dat de integrale
kosten voor de BV Nederland moeten worden
bekeken. Daarbij zijn aanleg, gebruik van het spoor,
maatregelen en schades in de vorm van waarde
daling onroerend goed, vruchtgebruik,
kostenderving bij bedrijfsexploitatie en verwachte
economische ontwikkeling, een integraal deel. Dit
moet worden vergeleken met de kosten van
alternatieven om vervolgens een conclusie te
trekken.

Zie beantwoording Kernpunt: K167

452-17

Stichting Spoorhinder geeft aan dat een

De m.e.r.-onderzoeken zijn uitgevoerd conform de
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knelpuntanalyse ontbreekt waarmee getoetst kan
worden of de generieke wetgeving weergegeven in
de rapporten voor de lokale situatie op gaat.

vigerende (wettelijke) normenkaders voor de te
onderzoeken milieueffecten. De gevraagde
knelpuntenanalyse is daarom niet nodig.

452-18

Stichting Spoorhinder geeft aan: 'In het prijspeil van
2012 zou een geheel nieuwe spoorlijn tussen Elst en
Oldenzaal-grens (Noordtak), afhankelijk van het te
kiezen tracé, een investering vergen van tenminste
tussen de 2,8 en 4,7 miljard Euro' (Hoofdrapport
bladzijde. 31). Dit is v.a. 1,4 miljard voor een
enkelspooroplossing met inhaalsporen,
vergelijkbaar met de Twentekanaalvariant in deze
e
MER 1 fase ( bijlage rapport Actualisatie
Trajectnota / MER Noord Oostelijke Verbinding).
Gaarne rectificatie.

Alternatieven in de vorm van aanleg van een nieuwe
spoorlijn zijn inderdaad mogelijk maar zeer ingrijpend en
kostbaar. Voor het aantal goederentreinen waar het in
PHS in Oost-Nederland om gaat is een nieuwe spoorlijn
niet nodig omdat de extra treinen op het bestaande
spoorwegennet afgewikkeld kunnen worden, mits
adequate omgevingsmaatregelen worden getroffen. De
PHS-Voorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010
gaat daarom uit van Goederenroutering in OostNederland via bestaand spoor. De kosten voor een
enkelsporig alternatief worden geschat op € 2,0 tot € 3,3
miljard. De ramingen geven een bandbreedte met een
onder- en een bovengrens. Er wordt standaard een
bandbreedte gehanteerd met grensbedragen die horen
bij een onder- en overschrijdingskans van 15%
respectievelijk 85%. De kans dat de kosten daar
uiteindelijk tussen liggen is 70%. De door inspreker
genoemde €1,4 miljard is de ondergrens.

452-19

Stichting Spoorhinder geeft aan dat Nederland om
een toekomstvaste, maatschappelijk aanvaardbare
oplossing voor haar infrastructuur vraagt. In de
huidige plannen is (1) geen rekening gehouden met
stagnaties en (2) met de realisatie van drie
goederenpaden, (3) de prognoses zijn onzeker en
(4) groeimogelijkheden voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen zijn beperkt tot 15%. (5) Deze
marginale aanpak rechtvaardigt geen investering.

Puntsgewijze reactie: Ad (1): de spoorontwerpen zijn
zodanig dat onder normale omstandigheden geen
'stagnaties' voorkomen. Ad (2): er is volgens de lange
termijn prognoses geen reden om rekening te houden
met de realisatie van 3 goederenpaden. Ad (3):
prognoses zijn per definitie onzeker, daar is geen
oplossing voor; we werken overigens met bandbreedtes
en meerdere economische scenario's om dit bezwaar te
verkleinen. Ad (4): dit is feitelijk onjuist, en overigens
geen onderdeel van de PHS-plannen. Ad (5): Er is geen
sprake van een 'marginale aanpak'. De MKBA die in 2010
is uitgevoerd voor het hele programma PHS geeft aan
dat het maatschappelijk rendement van de
investeringen positief is.

452-20

Stichting Spoorhinder geeft aan dat het
energieverbruik per variant als weegfactor van
marginaal belang is omdat energieverbruik moet
worden gemeten in relatie met de totale reis, de
planhorizon slechts 10 jaar is waardoor de
energielast beperkt is, de energiebeperking niet in
verhouding staat tot de enorme schade aan het
omliggende milieu en kosten van de energie in de
productprijs kan worden verwerkt.

In het MER zijn alle aspecten onderzocht die een rol
spelen bij de besluitvorming omtrent een
voorkeursvariant, zo ook het energieverbruik en de
verschillende omgevingsaspecten. In het MER is geen
wegingsfactor opgenomen voor de verschillende
aspecten, deze afweging wordt door de staatssecretaris
gemaakt.

452-21

Stichting Spoorhinder geeft aan dat de transporttijd
als weegfactor van marginaal belang is omdat er
tussen vertragende personentreinen wordt
gereden, transporttijd moet worden gemeten in

Zie beantwoording Kernpunt: K012
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relatie tot de totale duur van de reis, 40% van de
treinen om laten rijden via Oldenzaal naar Zuid
Europa het argument ongeloofwaardig maakt, er
gesproken wordt over tijdsverschillen van maximaal
41 minuten in een totale transporttijd van weken
en de extra kosten van de reistijd in de productprijs
kan worden verwerkt.
Stichting Spoorhinder geeft aan dat de
referentiesituatie, gezien de niet toekomstvaste
benadering van het probleem (planhorizon 10 jaar)
en de krimp van reizigers en treingoederenvervoer,
als volwaardige variant moet worden meegenomen
in het besluitvormingsproces.

Beantwoording

De referentiesituatie is de situatie die ontstaat indien er
niet wordt besloten tot het geschikt maken van het
goederenvervoer via Oost-Nederland. De
referentiesituatie leidt echter niet tot het bereiken van
de doelstelling: namelijk het bieden van een kwalitatief
goede route per spoor voor goederenvervoerders naar
Noord-Duitsland e.v. en het creëren van spoorcapaciteit
in de brede Randstad voor frequentieverhoging van het
reizigersvervoer. Om die reden kan de referentiesituatie
niet als volwaardig alternatief worden meegenomen.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

452-23

In het hoofdrapport staat dat maximaal 9% van het
verwachte spoorvervoer een alternatief kan vinden
in de binnenvaart en kustvaart. Stichting
Spoorhinder geeft aan dat dit gebaseerd is op de
huidige situatie maar geen antwoord geeft op de
maatregelen die nodig zijn om dit percentage te
verhogen (GON is ook niet geschikt zonder
maatregelen).

452-24

Stichting Spoorhinder geeft aan dat in het
‘Effectrapport Energieverbruik en rittijd’ een aantal
getallen wordt genoemd die na herschikking, voor
een traject van Maasvlakte naar de grens, op 1,3
MW verbruik door de goederentrein uitkomt.
Stichting Spoorhinder is van mening dat dit een
factor 10 te weinig is omdat 1,3 MW capaciteit slaat
op lightrail-treinen en dergelijke. Stichting
Spoorhinder vraagt om rectificatie.

Niet duidelijk is waar het getal 1,3 MW op gebaseerd is.
Het factor 10 verschil, dat door de stichting genoemd
wordt, is mogelijk te verklaren door een verschil in
aannamen en vanuit de aspecten die worden
meegenomen in het berekeningsmodel. Door meer
aspecten mee te tellen in de energieberekening zal het
geschatte verbruik toenemen. Dit geldt echter voor alle
varianten. De verschillen tussen de varianten zullen
daarmee dus groter worden. De rangorde blijft
hetzelfde. Het onderzoek dat Movares gedaan heeft is
gericht op een vergelijking van de varianten. Daarbij
volstaat een benadering van het energieverbruik met
een zekere nauwkeurigheid. Er is geen sprake van een
rekenfout. Rectificatie is daarom niet nodig.

452-25

In het Effectrapport (trillingen bladzijde. 27) wordt
gesteld dat in de praktijk niet is aangetoond, dat de
exploitatie van het treinverkeer op meer dan 5
meter van het spoor tot schade kan leiden. Terwijl
in het Hoofdrapport staat dat er nergens schade
door trillingen wordt verwacht (Hoofdrapport,
bladzijde. 9). Stichting Spoorhinder vraagt hoe dat
kan worden vastgesteld als de bodem gevarieerd
is? Hoe kan dat worden vastgesteld als er nu al
schade bekend is?

Trillingsschade wordt geanalyseerd met behulp van
metingen conform de SBR A-richtlijn en een daartoe
geldend protocol voor trillingsschade van ProRail. Bij een
groot aantal metingen in Nederland, waarbij beoordeeld
is op de SBR A-richtlijn, is geconstateerd dat er geen
schade is opgetreden ten gevolge van treinverkeer.

452-26

Stichting Spoorhinder geeft aan dat in de huidige

Bij de BTS wordt 2 procent van de trillingssterktes
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methodieken meteen bij de meting al
meetresultaten uitgesloten of weggefilterd worden.
Hierdoor ontstaat een schijnwerkelijkheid die het
verschil tussen de gerapporteerde resultaten en de
werkelijkheid verklaart. Instellingen, tijdsduur en
wellicht zelfs de meetposities zijn discutabel. Ter
illustratie: - het gebruik van 0.975 van Vmax filtert
2.5% Vmax uit de meeting. Dat zijn de zwaarste
trillingen. Dat is 1.5 minuut per uur, 36 minuten per
dag, 4 uur per week, 18 uur per maand, 9 dagen per
jaar, 50 jaar lang! - er wordt gemeten boven een
bepaalde frequentie. Stel dat je alleen trillingen
boven 20 Hz of zelfs boven 1 Hz meeneemt dan
filter je de verwoestende werking van die ene
zware klap of laagfrequente -trillingen en resonantie weg; - bij veel beoordelingen komen
trillingen onder de 20Hz niet voor. Dat zijn
laagfrequente, en vooral belangrijke trillingen met
heftige amplitudes en energieën; - de instellingen
en tijdsduur en wellicht zelfs de meetposities zijn
discutabel.

uitgefilterd, niet 2.5 procent. Hiermee wordt beoogd de
'uitschieters' uit de dataset van metingen te
verwijderen. Alle trillingen tussen de 1 en 80 Hz worden
conform de meet- en beoordelingsrichtlijn
meegenomen. Een zware klap tikt het hele
frequentiespectrum aan. Goederentreinen hebben een
dominante frequentie tussen de 3 en 5 Hz. Zowel zware
klappen, indien deze van treinen afkomstig zijn, en
goederentreinen worden dus wel degelijk meegenomen
in de beoordeling. Trillingen onder de 20 Hz worden wel
degelijk meegenomen in de beoordeling. Het gebruikte
model is uitvoerig geverifieerd op basis van metingen die
zijn uitgevoerd conform de BTS.

452-27

Hoewel de SBR de toepassing voor treintrillingen
niet uitsluit is deze niet specifiek voor dit doel
ontwikkeld. In de SBR worden rekenmodellen,
software en instellingskeuze gebruikt uit de
heitechniek die pieken in trillingen net als de BTS
wegfilteren. Daardoor ontbreekt een weergave van
de werkelijke Vmax of Vper. Deze trillingen hebben
een aardbevingskarakteristiek. Stichting
Spoorhinder is van mening dat er trillingswetgeving
specifiek voor treinen moet worden ontwikkeld, die
objectief, zonder ProRail en financiële middelen van
ProRail, tot stand komt.

Zie beantwoording Kernpunt: K026

452-28

Stichting Spoorhinder vindt de BTS ongeschikt als
instrument omdat de BTS toenames van de
trillingssterkte op toelaatbaarheid beoordeelt en
geen aanwijzingen geeft om de huidige situatie te
beoordelen.

De beoordeling op basis van de BTS vindt plaats conform
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De BTS is
het huidige gangbare beoordelingskader. De keuze in
het beoordelingskader om alleen naar een toename in
trillingshinder te kijken is een bewuste keuze omdat
mensen doorgaans na een tijd wennen aan trillingen van
treinverkeer, maar ook omdat mensen vaak zelf langs
het spoor zijn gaan wonen.

452-29

Stichting Spoorhinder vindt het noodzakelijk dat
trillingen door middel van een aantal vaste
meetpunten langs de IJssellijn en Twentelijn
worden geregistreerd, zodat duidelijk wordt welke
treinen te snel rijden, technisch niet in orde zijn en
welke overladen worden.

Er zijn geen wettelijke gronden om dergelijke metingen
uit te voeren. Overigens zijn er op verschillende plaatsen
in Nederland al meetpunten die treinen registreren die
technisch niet in orde zijn.

452-30

Stichting Spoorhinder vindt het noodzakelijk voor

Zie beantwoording Kernpunt: K186
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een goede beoordeling van de modellen om
trillingen te meten in kwalitatieve en kwantitatieve
zin.

452-31

Stichting Spoorhinder geeft aan dat de inhoud van
het worst case scenario (Effectrapport Trillingen
bladzijde. 15) niet wordt aangegeven. Hiermee is
niet aangetoond dat er rekening wordt gehouden
met de ontwikkeling van steeds zwaardere, langere
en sneller rijdende goederentreinen.

In het worst case scenario, wat voor alle
projectvarianten is gebruikt, wordt rekening gehouden
met het type belading, de snelheid en de lengte van de
goederentreinen die in de toekomst van het spoor in het
onderzoeksgebied gebruikmaken.

452-32

Uit metingen die op meerdere locaties in Nederland
in het verleden zijn uitgevoerd, blijkt dat op grotere
afstand dan 200 meter van het spoor geen voelbare
toename in trillingshinder is te verwachten.
Stichting Spoorhinder beschikt over een melding
van trillingshinder op een afstand van 1500 meter.
Gegeven de op korte afstand vaak grote verschillen
in bodemgesteldheid, is dit niet onlogisch.

Bij het onderzoek in de 2 fase van het MER worden
lokale verschillen in bodemeigenschappen
meegenomen. Indien uit dat meer gedetailleerde
trillingsonderzoek, waarbij ook metingen in gebouwen
worden uitgevoerd, blijkt dat ook in gebouwen op
grotere afstand dan 200 meter vanaf het spoor hinder
wordt ervaren, dan worden deze gebouwen ook
meegenomen. Tot op heden zijn er geen ervaringen
bekend met voelbare trillingen ten gevolge van treinen
op dergelijke grote afstanden.

452-33

Stichting Spoorhinder geeft aan dat de wetgeving
onvoldoende bescherming biedt omdat de wet niet
voorziet in bescherming tegen piek- en laag
frequent geluid. Daarnaast ontstaan er
problemen bij hoger gelegen geluidgevoelige
objecten en zijn er geluidlekken bij
spoorwegovergangen en stations. Stichting
Spoorhinder is van mening dat de geluidnorm van
60 dB (spoorvervoer) ook naar 50 dB zou moeten
zakken (wegvervoer).

De Wet milieubeheer is het wettelijke kader waaraan
getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar van uit
dient te worden gegaan. Inspreker stelt dat dit kader
onvoldoende bescherming biedt. Van deze mening van
de inspreker wordt voor kennis genomen. Met het
normenstelsel van de Wet milieubeheer worden
piekgeluiden van passerende treinen, zei het indirect,
mee beschouwd. Voor de beoordeling van fluctuerende
geluidniveaus gaat de Wet milieubeheer uit van
gemiddelde waarden, het equivalente geluidniveau.
Meer pieken leiden tot hogere waarden van het
equivalente geluidniveau, evenals hogere pieken. Als
zodanig houdt het equivalente geluidniveau rekening
met de geluidniveaus tijdens de piek van de passage.
Onderzoek voorafgaand aan de introductie van het
normen stelsel van de Wet geluidhinder toonde aan dat
de equivalente geluidniveaus een goede beschrijving
bieden voor de te verwachten hinder. Bij railverkeer is
laagfrequent geluid, doordat er geen varianten zijn met
ondergronds constructies, geen onderwerp dat
bijzondere aandacht verdient bij de afweging van
varianten. Mogelijk dat in het MER tweede fase en het
(O)TB laagfrequent geluid wel wordt meegenomen. De
normen zijn gebaseerd op het normenstelsel van de Wet
milieubeheer. Dit normenstelsel maakt onder andere
onderscheid tussen rail- en wegverkeer. Normen voor
railverkeer zijn anders dan die voor wegverkeer, zo
bedraagt de voorkeursgrenswaarde voor railverkeer 55
dB (en niet 60 dB zoals inspreker stelt) en die voor
wegverkeer 50 dB. De achterliggende gedachte hierbij is
dat bij een gelijke geluidbelasting er minder mensen
ernstig gehinderd zijn bij rail- dan wegverkeer. Er is dus

e
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452-34

Stichting Spoorhinder geeft aan dat de
ingecalculeerde 80% stil materieel gezien het aantal
landen dat toegang heeft tot het spoor (met
400.000 goederenwagons) en het zeer beperkte
aantal landen dat deze innovatie implementeert (nu
5% van de wagons) geen weerslag is van de
werkelijkheid en daarmee geen valide argument.

452-35

Stichting Spoorhinder constateert dat de wet een
eenzijdig belang dient. De wens van aanwonenden
om vrij uitzicht te behouden heeft een
geluidstoename in de buitenruimte tot gevolg.
Andere maatregelen zoals een capaciteitsreductie
van het spoor worden niet overwogen.

Van de mening van de inspreker wordt kennis genomen.
e
Het doel van het MER 1 fase is dat de staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu over voldoende
vergelijkende informatie beschikt om een goed
onderbouwd besluit te kunnen nemen over de
voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. Het doel
van het onderzoek is de geluideffecten van de varianten
op de omgeving te bepalen. Hiervoor is akoestisch
onderzoek uitgevoerd. De voorkeursvariant wordt
e
vervolgens uitgewerkt in het MER 2 fase en in het
Ontwerp Tracébesluit. Pas bij een gedetailleerd
vervolgonderzoek zoals een Ontwerp Tracébesluit zullen
de maatregelen in detail worden uitgewerkt en worden
afgewogen. Hierbij zal naast een afweging van de
financiële doelmatigheid met het
doelmatigheidscriterium ook een afweging plaatsvinden
waarbij rekening wordt gehouden met andere
ontheffingsgronden van landschappelijke,
stedenbouwkundige en verkeerskundige aard en de
invloed op de natuur. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen.

452-36

Stichting Spoorhinder geeft aan dat niet staat
aangegeven wat er gebeurt bij variabelen als
windrichting en -sterkte, invloed van
omgevingsgeluiden en inversie van geluidgolven als
gevolg van verschillen in luchttemperatuur.

De geluidberekeningen worden uitgevoerd conform
standaard rekenmethode 2 van het reken- en
meetvoorschrift geluid 2012. Het overdrachtsmodel dat
in de Standaardrekenmethode 2 wordt gehanteerd, met
name het gedeelte betreffende de bodemdemping en de
schermwerking, is gebaseerd op het gekromde
stralenmodel bij meewindcondities. Bij de berekening
van de schermwerking, volgens de theorie van
Maekawa, wordt de kromming van de geluidsstralen
verdisconteerd door de werkelijke schermhoogte met

reden voor een andere normstelling.
Voor alle goederenwagons die op het Nederlandse
spoorwegnet mogen rijden (“zijn toegelaten”) geldt dat
zij voldoen aan de Europese normen die gelden voor de
technische eisen en kwaliteit van spoorwagons. In het
totale wagenpark dat over Nederlandse spoorlijnen rijdt
zullen wagons zitten die ruim voldoen aan de normen
(bv omdat ze splinternieuw zijn) en andere die maar
krap voldoen aan de normen (bv omdat ze ouder zijn).
Maar in alle gevallen voldoen de wagons aan dezelfde
gestelde Europese normen. De Inspectie van het
ministerie van IenM ziet daarop toe. Er wordt verwacht
dat in de toekomst 80% van alle goederentreinen stil zal
zijn. Alle ministeries in Europa werken samen om de
vervoerders te dwingen tot stiller maken van hun
materieel.
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een ineffectief deel te verminderen. De bij dit
overdrachtsmodel veronderstelde meewindcondities zijn
echter niet representatief als meteorologisch
gemiddelde. Door een meteocorrectieterm op te nemen
in het model wordt een ’meteogemiddeld’ equivalent
geluidsniveau LAeq verkregen. Op deze wijze worden
weersvariabelen gemiddeld.

452-37

Stichting Spoorhinder geeft aan dat in dit
onderzoek de Lnight beduidend lager is dan de Lden
doordat de intensiteiten van het goederenvervoer
’s nachts veel lager zijn. De aantallen treinen per
dagdeel worden niet genoemd. Met name 's nachts
wanneer omgevingsgeluiden sterk afwezig zijn en
het geluid van rijdende goederentreinen sterk
doorklinkt. In dergelijke gevallen wordt niet
voorzien in bescherming middels woningisolatie
want de afstand tot het spoor valt buiten de
daarvoor gehanteerde grenzen.

In bijlage 1 van het effectrapport geluid zijn de
gehanteerde treinaantallen of intensiteiten aangegeven
uitgedrukt in het aantal passerende rekeneenheden per
uur, onderscheiden naar de in het Reken- en
Meetvoorschrift geluidhinder 2012, bijlage IV
aangegeven categorieën per dagdeel per spoor. Op basis
van deze uitgangspunten zijn de geluidberekeningen
uitgevoerd en zijn Lden en Lnight berekend. Inspreker
stelt dat de aantallen treinen per dagdeel niet worden
genoemd. Dit is niet juist. Deze gegevens zijn wel
opgenomen in bijlage 1. Het normenstelsel van de Wet
geluidhinder is erop gericht bescherming te bieden
tegen geluidhinder. Hierbij wordt geluid uitgedrukt als
Lden. In de nachtperiode wordt, met een straffactor van
10 dB, het geluid strenger beoordeeld dan in de
dagperiode.

452-38

Stichting Spoorhinder geeft aan dat de toename
van het geluidbelast oppervlak plaats vindt in de
gebieden waar geen schermen worden geplaatst
(Hoofdrapport bladzijde. 55). Het Hoofdrapport
gaat uit van 'objectieve' waarden m.b.t. tot de
geluidproductie. Voor de afweging welke variant
het meest geschikt is, moet hiervoor een
weegfactor worden gebruikt. Geluid in de stad
heeft vanwege het achtergrondgeluid, een andere
waarde dan in het buitengebied.

Van de reactie van de inspreker is kennis genomen.
Beoordeling van hinder kan persoonlijk zijn. Om de
hinder van geluid altijd op eenzelfde manier te
beoordelen zijn er voor een MER-onderzoek richtlijnen.
Binnen dit onderzoek zijn de verschillende varianten
volgens deze richtlijnen beoordeeld. Een weging voor
geluid in de stad of het buitengebied met een
weegfactor behoort niet tot de beoordelingsmethodiek
van deze MER. Met de gangbare normen van de Wet
geluidhinder wordt een normenstelsel geboden om
geluid in diverse situaties te kunnen beoordelen. Na
e
deze MER 1 fase waarbij voldoende vergelijkende
informatie aan de minister wordt aangeleverd om een
goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over de
voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo, zal in een
vervolgfase de voorkeursvariant worden uitgewerkt in
e
het MER 2 fase en in het Ontwerp Tracébesluit.

452-39

Bij het aantal geluidgehinderden worden
Geluidwaarden >55 dB(A) genoemd zonder
maximum (Hoofdrapport bladzijde. 68). Stichting
Spoorhinder vraagt of het maximum kan worden
aangegeven omdat dit aangeeft wat er gebeurt als
maatregelen wegblijven?

Na het MER 1 fase zal de voorkeursvariant worden
e
uitgewerkt in het MER 2 fase en in het Ontwerp
Tracébesluit. Pas bij een gedetailleerd vervolgonderzoek
zoals een Ontwerp Tracébesluit zullen de maatregelen in
detail worden uitgewerkt en worden afgewogen. Hierbij
zal naast een afweging van de financiële doelmatigheid
met het doelmatigheidscriterium ook een afweging
plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met

e
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andere ontheffingsgronden van landschappelijke,
stedenbouwkundige en verkeerskundige aard en de
invloed op de natuur. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen. Bij dit gedetailleerde
akoestische onderzoek zal op woningniveau worden
aangegeven wat de geluidbelasting zal worden na
maatregelen. Dan kan de vraag van de inspreker
beantwoord worden wat de geluidbelasting zal worden
indien maatregelen achterwege blijven. Overigens kan
nu reeds op basis van de geluidcontouren worden
afgeschat wat de toekomstige geluidbelasting is.

452-40

Stichting Spoorhinder verwijst naar Effectrapport
Ruimtelijke gevolgen bladzijde. 45. Na bepaling van
de effecten is, op basis van wat wettelijk verplicht
is, aangevuld met wat redelijk en gebruikelijk is,
bepaald welke maatregelen voor compensatie en
mitigatie nodig zijn. Vervolgens zijn, na het treffen
van maatregelen ter compensatie en mitigatie, de
(rest-)effecten beoordeeld. Deze aanpak creëert
hogere GPP’s en meer geluid rond de woningen.
Stichting Spoorhinder vindt dit niet acceptabel en
acht een knelpuntanalyse met oplossingen op zijn
plaats.

De afweging van mogelijke maatregelen gebeurt volgens
het doelmatigheidscriterium zoals dat in de Wet
milieubeheer is voorgeschreven. Pas als blijkt dat er, om
te voorkomen dat de GPP-waarden worden
overschreden, geen doelmatige maatregelen mogelijk
zijn kunnen de GPP-waarden worden verhoogd. Er zal
dan worden onderzocht of maatregelen aan de gevels
nodig zijn. Een knelpuntanalyse met oplossingen zoals
dit door de Stichting Spoorhinder wordt voorgesteld is
dus in feite in de procedure opgenomen.

452-41

Stichting Spoorhinder geeft aan dat het vervoer van
gevaarlijke stoffen door dorpen en stadskernen
maatschappelijk niet aanvaardbaar is en
overheidsbeleid m.b.t. het concentreren van
functies rond stations doorkruist.

Zie beantwoording Kernpunt: K123

452-42

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen noodzakelijk zijn wanneer een trein
met gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt. Inspreker vraagt
waarom er voor vervoer over bestaand spoor door
Oost Nederland niet dezelfde richtlijnen aangaande
geluid, veiligheid, gezondheid, trillingen, milieu
etcetera gelden als voor de Betuweroute.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

452-43

Stichting Spoorhinder geeft aan dat de omvang van
het vervoer van gevaarlijke stoffen tijdens de
planvorming al bijna het maximum heeft bereikt.
Door het ontbreken van maatregelen (volgens
Basisnet niet noodzakelijk) gecombineerd met de
85% bezetting, zijn we nog slechts 15% van het
absoluut maximaal toelaatbare risico verwijderd.

De door de Stichting genoemde cijfers kunnen door ons
niet worden geverifieerd.

452-44

Stichting Spoorhinder geeft aan dat de
bereikbaarheid van een ongeluk op het spoor door

ProRail werkt samen met de Veiligheidsregio's aan een
Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute Oost-
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hulpdiensten bij de bepaling van maatregelen niet
is meegenomen. Stichting Spoorhinder wil dit in het
Hoofdrapport verwerkt zien.

Nederland, waarin deze punten worden meegenomen.

452-45

Stichting Spoorhinder geeft aan dat wanneer BLEVE
vrij rijden niet wordt afgedwongen situaties kunnen
voorkomen zoals met de in Nederland
samengestelde trein die verongelukt is in Wetteren.

Bij het ongeval in Wetteren is geen BLEVE geweest.

452-46

Stichting Spoorhinder geeft aan dat een
beoordeling van de aantasting van de ruimtelijke
structuur en samenhang door o.a.
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten en
inspraak van aanwonenden voor een goede
inpassing noodzakelijk is. Dit binnen de gestelde
geluidplafonds.

De gevraagde beoordeling door landschapskundigen
heeft in het kader van het MER plaatsgevonden: de
resultaten staan in het MER. Tijdens de
informatieavonden over het MER in de regio is
telkenmale aangegeven dat de detailuitwerking van de
e
inpassingsmaatregelen in de 2 fase van het MER zal
geschieden in samenspraak met de aanwonenden.

452-47

'Ook de effecten van trillingen door spoorverkeer
kunnen invloed hebben op de gezondheid van
omwonenden. In het Handboek
Gezondheidseffectscreening wordt echter geen
methodiek omschreven voor het toekennen van
een GES-score als gevolg van trillingen van
Spoorverkeer' (Effectrapport gezondheid). Stichting
Spoorhinder verwacht maatregelen bij alle
woningen die onvoldoende scoren, ongeacht of dit
in de bestaande toestand al het geval was.

Zie beantwoording Kernpunt: K133

452-48

Bij het gebruik van Diesellocs in dit onderzoek,
wordt er vanuit gegaan dat dit aandeel in 2030 nog
10% (nu 50%) zal bedragen. Stichting Spoorhinder
ziet graag een onderbouwing van deze aanname.

De aanname dat er in 2030 nog 10% diesellocomotieven
worden gebruikt is gebaseerd op de verdere
vernieuwing van het materieelpark van de vervoerders
en een grotere interoperabiliteit waardoor er meer met
elektrische locomotieven gereden gaat worden. In het
gebruik zijn elektrische locomotieven ook goedkoper
dan diesellocomotieven.

452-49

Stichting Spoorhinder concludeert dat treinen met
twee of meer locs zijn uitgesloten in de rapportage.
Hoe wordt dat in de praktijk gehandhaafd?

Dit is een onjuiste conclusie. Naar gelang de lengte van
een trein en het gewicht van de lading kan het vervoer
worden uitgevoerd met twee of meerdere
locomotieven. In het luchtkwaliteitsonderzoek (welke
berekeningen ook zijn gebruikt in het effectrapport
Gezondheid) is het energieverbruik (en dus de uitstoot)
ook gekoppeld aan lengte en gewicht van de trein.

452-50

In geval van leemte in kennis wordt volgens het
effectrapport luchtkwaliteit (pagina 37) gekozen
voor een worst-case benadering. Stichting
Spoorhinder ziet een omschrijving van het worstcase scenario in het hoofdrapport tegemoet.

De leemten in kennis, welke ook betrekking hebben op
de worst-case benadering, staan aangegeven in
hoofdstuk 7 van het effectrapport luchtkwaliteit.

452-51

'Op de plaatsen waar geluidmaatregelen doelmatig
zijn, zullen ze ook worden getroffen' (Hoofdrapport
bladzijde.169). Stichting Spoorhinder is van mening
dat de knelpunten voor het tracébesluit in kaart

Van de reactie van de inspreker is kennis genomen. Na
e
het MER 1 fase zal de voorkeursvariant worden
e
uitgewerkt in het MER 2 fase en in het Ontwerp
Tracébesluit. Pas bij een gedetailleerd vervolgonderzoek
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moeten zijn gebracht en opgelost zijn, zodat
ondoelmatigheid bij het bepalen van de
maatregelen niet voorkomt.

zoals een Ontwerp Tracébesluit zullen de maatregelen in
detail worden uitgewerkt en worden afgewogen. Hierbij
zal naast een afweging van de financiële doelmatigheid
met het doelmatigheidscriterium ook een afweging
plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met
andere ontheffingsgronden van landschappelijke,
stedenbouwkundige en verkeerskundige aard en de
invloed op de natuur. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen. Daarnaast kunnen
bestuurlijke afspraken leiden tot een aanpassing van het
maatregelenpakket. Bij dit gedetailleerde akoestische
onderzoek zal op woningniveau worden aangegeven wat
de geluidbelasting zal worden na maatregelen. Dan kan
de vraag van de inspreker beantwoord worden wat de
geluidbelasting zal worden indien maatregelen weg
blijven indien zulks het geval zou zijn na de genoemde
afweging.

452-52

PHS motie 32 404 14 Bashir; verzoekt de regering
om geen extra capaciteit voor goederentreinen
over de IJssellijn en Twentelijn beschikbaar te
stellen totdat deze lijnen goed ingepast zijn, zodat
de omwonenden geen extra overlast zullen
ondervinden. Stichting Spoorhinder geeft aan dat
als gevolg van de grote effecten op mens, milieu en
omgeving een goede inpassing van deze spoorlijnen
onmogelijk is.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

452-53

Stichting Spoorhinder komt ten aanzien van de
beoordeling/waardering voor 'het aantal
geluidgehinderden >55 dB', 'Geluidbelast oppervlak
>55 dB (km2)' en 'oversteekbaarheid van
overwegen' tot een andere conclusie.

Van de reactie van de inspreker is kennis genomen. Om
de hinder van geluid altijd op eenzelfde manier te
beoordelen zijn er voor een MER-onderzoek richtlijnen.
Binnen dit onderzoek zijn de verschillende varianten
volgens deze richtlijnen beoordeeld en is gekomen tot
de in het MER vermelde conclusies. Dat inspreker tot
andere conclusies komt staat hem vrij, maar dat is alleen
mogelijk indien afgeweken wordt van de in de
rapportage vermelde beoordelingscriteria.

453-01

Inspreker is tegen alle varianten omdat de
goederentreinen door woonkernen worden geleid.

Uw uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

454-01

De inspreker stelt dat de varianten waarbij intensief
goederenvervoer over bestaand spoor worden
voorgesteld net zoals in het MER 1998 (over de
Noordelijke Aftakking van de Betuwelijn) zouden
moeten worden afgekeurd, tenzij belangrijke delen
ondertunneld zouden worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K164

454-02

In het MER worden verschillende tracévarianten
vergeleken. Op een aantal punten roept deze
vergelijking vragen op. Hiervoor verwijs ik naar de
brief van Het Schoutenhuis namens de eigenaar van

Voor de beantwoording van deze vragen verwijzen wij
naar de reactie op de brief van 't Schoutenhuis (nr. 490).
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landgoed Ampsen bij Lochem.
e

454-03

De inspreker stelt dat er voor de barrièrewerking
van het tracé maatregelen moeten worden
getroffen voor de passeerbaarheid van reewild en
andere grote zoogdieren en acht faunatunnels e.d.
hiervoor niet voldoende.

Wij nemen kennis van deze mening. In het MER 1 fase
zijn faunamaatregelen meegenomen. Deze zullen in
latere planfasen nader worden uitgewerkt.

454-04

Ook vragen wij uw aandacht voor de kleinere, deels
onbewaakte overgangen die onmisbaar zijn voor de
exploitatie van percelen aan weerszijden van het
spoor.

In het MER wordt niet uitgegaan van het opheffen van
overwegen. Er vallen geen verbindingen weg. In het MER
staat tevens aangegeven dat alle overwegen op de
Twentekanaallijn worden voorzien van een beveiliging
met overwegbomen, ook op locaties waar het bestaande
spoor enkelsporig blijft.

455-01

Inspreker Vitens is van mening dat de toename van
risico's op verontreiniging en de gevolgen voor de
drinkwatervoorziening door de toename van het
aantal vervoersbewegingen onvoldoende is
onderzocht. Dit hoort naar de mening van de
inspreker onderdeel te zijn van de afweging in het
MER.

Het spoorontwerp van alle varianten is zodanig dat meer
treinbewegingen niet leiden tot een evenredige
vergroting van de kans op een incident. Voor wat betreft
het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt dat de toename
van dat vervoer begrensd is door Basisnet. Deze komt
overeen met de referentiesituatie 2030.

455-02

Inspreker Vitens is van mening dat het verlies van
productiecapaciteit door verlies van
waterwingebied Goor onvoldoende is onderzocht.
Voor Vitens staat voorop dat de leveringszekerheid
van de drinkwatervoorziening geborgd moet
blijven.

Verlies van waterwingebied Goor is niet aan de orde
(geen ruimtebeslag). Derhalve geen verlies van
productiecapaciteit.

455-03

Inspreker pleit voor het toevoegen van de volgende
criteria aan het onderzoek: - verandering in risico's
op verontreiniging door calamiteiten; kwetsbaarheid van de waterwinlocaties; - impact
op de productiecapaciteit drinkwatervoorziening
(vergunde wincapaciteit).

Vanaf het in werking treden van de wet Basisnet (in de
eerste helft van 2014) gelden voor elke spoorlijn
maximale hoeveelheden vervoer van gevaarlijke stoffen.
Een dergelijk maximum geldt thans nog niet, zodat
Basisnet per definitie zorgt voor een beperking van de
risico's in vergelijking met de situatie vóór Basisnet. Er is
dus in het algemeen geen reden voor het voorgestelde
extra onderzoek. Specifiek voor de Twentelijn (met o.a.
een waterwingebied bij Wierden) geldt, dat het vervoer
van gevaarlijke stoffen door Basisnet wordt beperkt in
vergelijking met het feitelijke vervoer in de afgelopen
jaren: de risico's nemen daar dus af.

455-04

Inspreker constateert dat het aantal
vervoersbewegingen tussen 2011 en 2030
(referentie) fors toeneemt en de toename tussen
de referentie en de varianten relatief gering is.
Hierdoor wordt de impact van de verschillende
varianten op de drinkwatervoorziening
onvoldoende duidelijk.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

455-05

Inspreker vraagt om de gevolgen van het
voornemen voor de drinkwatervoorziening beter in
beeld te brengen.

Dit aspect wordt meegenomen als aandachtspunt voor
e
het MER 2 fase.
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456-01

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

456-02

De inspreker vraagt zich af hoe het kan dat de
voorzieningen ten aanzien van veiligheid, geluid en
trillingen voor de Betuweroute veel uitgebreider
zijn dan voor de vergelijkbare situatie met snelle
,zware en lange goederentreinen over bestaand
spoor door Oost-Nederland.
Inspreker stelt dat onderzoek heeft aangetoond dat
maatregelen tegen trillingshinder en trillingsschade
niet effectief zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K086

456-04

Inspreker stelt dat voor het alternatief
Twentekanaallijn verreweg de meeste trillinghinder
wordt voorzien. Inspreker vraagt of de maatregelen
om omwonenden tegen hinder en schade door
trillingen te beschermen zijn opgenomen in de
begroting.

Zie beantwoording Kernpunt: K033

456-05

De inspreker is van mening dat het onrechtmatig is
dat de wet SWUNG piekgeluiden wegcijfert, terwijl
de Europese richtlijnen juist uit gaan van
piekgeluidbelasting.

Zie beantwoording Kernpunt: K018

457-01

Inspreker vraagt of de gegevens uit bijlage 2 bij de
zienswijze, het WOB verzoek van de Federatie
Onafhankelijke Partijen Gelderland, nog juist zijn.

Deze vraag valt buiten het kader van het MER en wordt
hier niet beantwoord.

457-02

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

458-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

459-01

Inspreker stelt dat er een vreemde vergelijking
wordt getrokken. Bij de variant Bathmen-west
wordt een zwaardere waarde toegekend door het
karakteristieke landschap, terwijl de hoge
landschappelijke waarde van het essen-landschap
bij de variant Bathmen-oost niet wordt
meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K552

456-03

Het effect van maatregelen tegen trillingshinder is
afhankelijk van een groot aantal parameters, zoals de
staat van de bebouwing, de opbouw van de bodem, het
type treinen en andere parameters. Er is nog niet veel
ervaring met trillingsmaatregelen, maar op een aantal
locaties in Nederland hebben de gerealiseerde
trillingsmaatregelen de beoogde effectiviteit.
Maatregelen tegen trillingshinder zijn dus, mits
gedetailleerd ontworpen en toegespitst op de lokale
bodemopbouw en omstandigheden, wel degelijk
effectief.

Pagina 492 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

459-02

Inspreker stelt dat in de vergelijking van het aantal
geluidsgehinderden ten onrechte alle gehinderden
langs alle varianten bij elkaar worden opgeteld. Een
kind snapt echter dat er een groot verschil zit
tussen 400 (Twentekanaallijn) of 9.000 (Twentelijn).

Het aantal personen dat in totaal langs beide lijnen
woont blijft gelijk onafhankelijk van de variant die
gekozen wordt. Er is voor elke variant beoordeeld
hoeveel personen er in totaal wonen waarbij de
geluidbelasting hoger is dan 55 dB. Als er bijvoorbeeld
voor de variant langs de Twentekanaallijn wordt
gekozen, dan wonen er nog steeds personen langs de
Twentelijn waarbij de geluidbelasting ook hoger is dan
55 dB. Voor het totaal aantal geluidgehinderden
personen zijn deze personen langs de Twentelijn
opgeteld bij het aantal personen langs de
Twentekanaallijn waarbij de geluidbelasting hoger is dan
55 dB.

459-03

Inspreker stelt dat de toename van de
geluidsoverlast door de geplande verbreding van de
A1 van 4 naar 6 rijbanen niet is meegenomen,
terwijl dit juist voor de beleving van de inwoners
van Bathmen van groot belang is.

In de wetgeving worden verschillende geluidbronnen
weg- en railverkeerslawaai afzonderlijk getoetst.
Cumulatie met wegverkeer, zoals de A1, wordt in de
rapportage niet genegeerd maar kwantitatief
beschreven op de volgende aspecten:  Waar bevinden
zich de relevante andere geluidbronnen waarmee
cumulatie mogelijk plaatsvindt?  Welke bron is naar
verwachting dominant in het gebied waardoor het geluid
van de ene bron in bepaalde mate wordt gecamoufleerd
door het geluid van de andere bron?  Waar kan
gezamenlijk naar maatregelen worden gezocht om de
totale geluidhinder zoveel mogelijk te beperken?
Bijvoorbeeld door het plaatsen van geluidschermen
langs het spoor die tevens het geluid van de rijksweg
afschermen. Cumulatie is belangrijk om de geluidsituatie
te beoordelen wanneer de geluidbelasting voor een
geluidgevoelige bestemming hoger is dan de
voorkeurswaarde. Dit valt thans buiten de scope van het
MER-onderzoek, maar bij een gedetailleerd
vervolgonderzoek zoals een Ontwerp Tracébesluit zal op
dit aspect gedetailleerd ingegaan worden. Dan zal de
invloed van de A1 in het onderzoek worden betrokken.
In dit MER-onderzoek wordt wel per variant, alsmede
voor de referentiesituatie, aangegeven of cumulatie van
geluid een relevante rol zal spelen.

459-04

Inspreker stelt dat de onderbouwing van de
kostenramingen niet zijn bijgevoegd. Inspreker
heeft het vermoeden dat de kostenraming van de
variant Twentekanaallijn te hoog is.

Kostenramingen worden nooit openbaar gemaakt,
omdat anders de prijsvorming bij de aanbesteding van
een werk erdoor beïnvloed wordt. Van alle varianten zijn
de kosten met dezelfde methodiek geraamd. Er is geen
reden waarom de kostenraming van de Twentekanaallijn
te hoog zou zijn.

459-05

Inspreker geeft het advies om geen overhaast
besluit te nemen in november. Wacht eerst het
advies af van de commissies voor de Lange Termijn
Spoor Agenda.

Het besluit eind 2013 over de routevariant tussen
Zutphen en Hengelo kan na een zo lange en grondige
voorbereiding onmogelijk 'overhaast' genoemd worden.
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459-06

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

460-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

461-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

462-01

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 346.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 346.

463-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

464-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

465-01

Gemeente geeft aan ook de reacties van de
Provincie Gelderland en van de Regio
Stedendriehoek te onderschrijven

Voor de reactie op de brieven van de Provincie
Gelderland en van de Regio Stedendriehoek verwijzen
wij naar de beantwoording onder de volgnummers 204
respectievelijk 357.

465-02

Gemeente richt zich met name op het in kaart
brengen van de (negatieve) effecten van de
Randstadroute. Gemeente doet een beroep om een
duurzame, robuuste oplossing te kiezen waarin niet
alleen naar de wettelijke verplichtingen wordt
gekeken, maar waarbij ook een goede leefomgeving
als uitgangspunt wordt genomen met aandacht
voor de nu al aanwezige hinder.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

465-03

Gemeente stelt dat het, door recente wijzigingen in
de prognosecijfers, ontwikkelingen binnen het
reizigersvervoer en de vrijheid van de
transportsector in keuze van routes, niet is uit te
sluiten dat de gehanteerde referentiesituatie (2030
zonder PHS) in de toekomst de werkelijke situatie
wordt.

465-04

Gemeente stelt dat de negatieve effecten van het
toenemende gebruik van de doorgaande
Randstadroute (Amersfoort - Deventer, via
Apeldoorn) en de hierdoor benodigde maatregelen
in het MER niet voldoende in beeld zijn gebracht.

Het staat goederenvervoerders inderdaad vrij om zelf
routes te kiezen. Bij het bepalen van de prognose is er
vanuit gegaan dat goederenvervoerders de route kiezen
die tot de laagste kosten leidt. Veelal is dit de route met
kortste reistijd, soms is het de route met de kortste
afstand. Op basis van dit gegeven is niet de verwachting
dat goederenvervoerders kiezen via de route die in de
referentiesituatie beschikbaar is (Rotterdam - Weesp Deventer -Oldenzaal grens) indien er een goederenroute
via Oost-Nederland beschikbaar is. Zoals in het MER is
weergegeven is een route van Oost-Nederland voor
goederenvervoerders veel aantrekkelijker omdat de
rittijd via deze route korter is dan de route via Weesp.
Het MER onderzoekt de effecten van vier varianten en
vergelijkt deze met de referentie situatie van 2030. In de
referentiesituatie zal in alle gevallen het
goederenvervoer op het spoor tussen Amersfoort en
Deventer toenemen. Indien er voor één van de varianten
uit dit MER wordt gekozen neemt het goederenvervoer
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op het tracé Apeldoorn-Deventer naar verwachting
minder toe. Vergeleken met de referentiesituatie is er
dan sprake van een lagere treinintensiteit. In dit kader
zijn er dus geen negatieve effecten te verwachten op het
genoemde tracé als gevolg van de keuze voor één van de
varianten. Eventuele benodigde maatregelen op het
traject als gevolg van de groei van het aantal treinen
vallen daarom buiten de scope van dit MER.

465-05

Gemeente verzoekt om de bestaande doorgaande
Randstadroute als een volwaardige
vergelijkingsvariant mee te nemen in het m.e.r.onderzoek.

466-01

Inspreker stelt dat vele inwoners en daarbij hun
huurders geconfronteerd worden met de gevolgen
als: -het verminderde woongenot door
geluidsoverlast en/of trillingen, denk hierbij aan
slaapstoornissen en de sociale gevolgen dat dit met
zich mee brengt; -de woning loopt schade op door
toenemende trillingen of werkzaamheden aan het
spoor; - verminderd zicht vanuit de woning door
geluidsschermen.

466-02

Inspreker stelt dat diverse woningen dicht op het
spoor staan onverhuurbaar worden en komen leeg
te staan, met alle negatieve gevolgen voor
leefbaarheid; de woningen krijgen nulpunten en de
woningcorporatie loopt het risico van huurverlaging
en verminderde inkomsten;

De referentiesituatie is de situatie die ontstaat indien er
niet wordt besloten tot het geschikt maken van het
goederenvervoer via Oost-Nederland. De
referentiesituatie leidt echter niet tot het bereiken van
de doelstelling: namelijk het bieden van een kwalitatief
goede route per spoor voor goederenvervoerders naar
Noord-Duitsland en verder en het creëren van
spoorcapaciteit in de brede Randstad voor
frequentieverhoging van het reizigersvervoer. Om die
reden kan de referentiesituatie niet als volwaardig
alternatief worden meegenomen.
Het programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Goederenroute Oost-Nederland kan gevolgen hebben
e
voor de omgeving. Om deze reden is het MER 1 fase
door de minister uitgevoerd met het doel de effecten op
het milieu inzichtelijk te maken en een beslissing te
kunnen nemen over de route die geschikt zal worden
gemaakt voor extra goederenvervoer tussen Zutphen en
Hengelo en of er ruimte is voor één of voor twee extra
e
goederenpaden. Na het MER 1 fase zal de
e
voorkeursvariant worden uitgewerkt in het MER 2 fase
en in het (Ontwerp) Tracébesluit en zal na afweging het
uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen worden vastgesteld.
Mochten omwonenden na de onherroepelijke
vaststelling van het Tracébesluit van mening zijn dat zij
planologische schade lijden als gevolg van dit besluit,
dan kunnen zij een beroep doen op een
schadevergoeding vanwege planschade.
Het uitgangspunt van PHS is dat er zoveel mogelijk
wordt gedaan om eventueel nadeel voor de omgeving,
zoals bijvoorbeeld geluidstoename, trillingsschade en/of
omrijschade tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer door
middel van het aanbrengen van raildempers en
geluidsschermen. Desondanks zou het kunnen
voorkomen dat een bedrijf (in dit geval een
wooncorporatie) omzetderving lijdt. Wanneer deze
situatie zich voordoet dan kan - na vaststelling van het
tracébesluit, welk besluit naar verwachting pas in 2016
zal worden genomen - een verzoek om tegemoetkoming
van deze schade indienen op grond van de 'Regeling
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nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999'.

466-03

Inspreker stelt dat het uitzicht van woningen wordt
belemmerd door mogelijke aanleg van
geluidsschermen.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

466-04

Inspreker stelt dat het zeer ongewenst is om
bestaand spoor te gaan gebruiken voor
goederenvervoer en pleit om als variant toch een
nieuwe spoorlijn op te nemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

467-01

Gemeente Losser ondersteunt de reactie van de
Regio Twente volledig.

Voor de reactie op de brief van Regio Twente verwijzen
wij naar de beantwoording onder volgnummer 241.

467-02

Alle vier in het MER beschreven varianten gaan in
Twente over bestaand spoor en doorsnijden alle
kernen. Regio Twente vindt het jammer dat een
meer robuuste en duurzame lange
termijnoplossing, zoals een dedicated spoorlijn
buiten kernen om en/of het overslaan van
goederen niet wordt onderzocht. Regio Twente is
positief over het feit dat de studie naar de Noordtak
van de Betuweroute is geactualiseerd, maar
verlangt een meer diepgaande versie van deze
actualisatie. Regio Twente roept de staatssecretaris
op om te kiezen voor een oplossing die de komende
generaties meegaat en verder te kijken dan de vier
varianten uit het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

467-03

Regio Twente vindt dat aan hinderbeleving net
zoveel belang moet worden gehecht als aan
feitelijke hinder en wil dat de staatssecretaris de
beleving en de emoties die leven onder de
bevolking serieus neemt en daar ook maatregelen
voor treft.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

467-04

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris de
beslissing over de verder uit te werken tracévariant
en de keuze voor één of twee goederenpaden pas
te nemen na het overleg tussen de staatssecretaris
en de bestuurders in Oost-Nederland op 12
september.

Het besluit om de Goederenroute Oost-Nederland te
beperken tot 1 extra goederenpad is door de
staatssecretaris al op 13 februari 2013 genomen, zoals
e
expliciet is gemeld in het MER in de kadertekst op de 1
bladzijde van de samenvatting. Ook is in het MER
toegelicht dat dit besluit mogelijk was door de lagere
goederenprognoses.

467-05

Aangezien er in de huidige situatie al sprake is van
overlast en dit in de referentiesituatie enorm toe
zal nemen is uit- of afstel van deze maatregelen
onwenselijk. Regio Twente vindt dat het bestuurlijk
overleg van 12 september a.s. benut moet worden
om te bespreken hoe kan worden voorkomen dat
maatregelen worden uit- of afgesteld en om
te bespreken welke maatregelen op korte termijn
nodig zijn om de huidige en toekomstige overlast
voor omwonenden langs het spoor te beperken.

Dit punt wordt door de regio Twente ingebracht bij het
geplande bestuurlijk overleg over de beslissing
voorkeursvariant PHS GON.
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467-06

Regio Twente wil dat de staatssecretaris de groei
van het goederenvervoer niet als autonoom
beschouwt, maar beziet in het kader van de
ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte en vanuit
daar ook adequate beslissingen maakt over de
afwikkeling van het vervoer per spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K014

467-07

Regio Twente vraagt opheldering over het
daadwerkelijke effect van ERTMS en vindt dat de
staatssecretaris personentreinen in de prioritering
te allen tijde voorrang moet geven boven
goederentreinen.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

467-08

Regio Twente vraagt aandacht voor de
tekortkoming in de wet SWUNG dat geen rekening
wordt gehouden met piekgeluiden.

De Wet milieubeheer is het wettelijke kader waaraan
getoetst dient te worden. Voor een
milieueffectrapportage is dit het kader waar van uit
dient te worden gegaan. Inspreker stelt dat er geen
rekening gehouden wordt met piekbelastingen. Van
deze mening van de inspreker wordt kennis genomen.
Met het normenstelsel van de Wet milieubeheer worden
piekgeluiden van passerende treinen evenwel toch, zei
het indirect, mee beschouwd. Het geluidniveau van
passerende (goederen-) treinen fluctueert, waarbij de
hoogste niveaus (pieken) voorkomen tijdens een
passage en er daarna een periode aanbreekt met relatief
lage geluidniveaus. Voor de beoordeling van deze
fluctuerende geluidniveaus gaat de Wet milieubeheer uit
van gemiddelde waarden, de equivalente geluidniveaus,
die in de tijd evenveel energie bevatten als het in
werkelijkheid fluctuerende geluidniveau. Meer pieken
leiden tot hogere waarden van het equivalente
geluidniveau, evenals hogere pieken. Als zodanig houdt
het equivalente geluidniveau rekening met de
geluidniveaus tijdens de piek van de passage. De
gemeten piekgeluiden worden dus niet afzonderlijk aan
de wet getoetst, maar de equivalente niveaus wel.

467-09

Regio Twente wil dat de staatssecretaris samen met
de partners uit Oost-Nederland kijkt of er door of in
het verlengde van het project PHS maatregelen te
nemen zijn waardoor er voor Oost Nederland naast
negatieve kanten van PHS ook positieve effecten
zijn te realiseren als het gaat om leefbaarheid,
veiligheid en bereikbaarheid.

Dit punt wordt door de regio Twente ingebracht bij het
geplande bestuurlijk overleg over de beslissing
voorkeursvariant PHS GON.

467-10

Regio Twente is van mening dat de staatssecretaris
in de beslissing niet alleen moet letten op de
normen uit de wet- en regelgeving, maar ook
rekening dient te houden met de maatschappelijk
normen/onaanvaardbare situaties.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

467-11

Regio Twente pleit voor het uitvoeren van een
nulmeting met behulp van vragenlijstonderzoeken

Het doel van het MER 1 fase is dat de Minister van
Infrastructuur en Milieu over voldoende vergelijkende

e
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in plaats van o.a. de huidige geluidbelasting (in dB's)
te meten. Vragenlijstonderzoeken van de GGD
Twente naar geluid én trillingen maken duidelijk
hoe omwonenden daadwerkelijk de hinder ervaren.

informatie beschikt om een goed onderbouwd besluit te
kunnen nemen over de voorkeursvariant tussen Zutphen
en Hengelo. Het doel van het onderzoek is de
geluideffecten van de varianten op de omgeving te
bepalen conform de vigerende wet en regelgeving. Het
uitvoeren van een nulmeting met behulp van
vragenlijstonderzoeken maakt hier geen deel van uit. In
het effectrapport geluid wordt wel ingegaan op de
huidige situatie van 2011. Deze situatie kan beschouwd
worden als een genoemde “nulmeting”.

467-12

Zowel akoestische als niet-akoestische aspecten
bepalen samen de ervaren hinder. Regio Twente
blijft er voor pleiten om nu een zogenaamde
nulmeting met behulp van vragenlijsten uit te
voeren en dit regelmatig te herhalen (monitoren)
zodat er inzicht ontstaat in hoe omwonenden het
geluid en de trillingen door railverkeer ervaren en
waar er verandering optreedt in de hinderbeleving
(positief of negatief).

Een dergelijke nulmeting is interessant maar geeft geen
inzicht in de verschillen van de te verwachten hinder op
het gebied van geluid en trillingen als gevolg van de uit
te voeren varianten. Bij de keuze voor een variant kan in
e
het kader van de m.e.r. 2 fase er voor gekozen worden
om de huidige situatie ook door middel van enquête in
kaart te brengen, dit zal als aandachtspunt worden
meegenomen

467-13

Inspreker stelt dat bij het berekenen van
maatregelen die worden genomen om
geluidshinder te voorkomen wordt uitgegaan van
de GPP’s plus de werkruimte van 1,5 dB. Dit is
onjuist. Volgens de wet mag de GPP tijdelijk met
1,5dB worden overschreden en moeten de
maatregelen leiden tot terugbrenging tot op dit of
onder dit niveau.

Zie beantwoording Kernpunt: K108

467-14

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris per
milieuaspect aan te geven wat de uitgangspunten,
criteria en normen zijn op basis waarvan wordt
gemonitord, hoe die monitoring zal worden
uitgevoerd en welke maatregelen in geval van
overschrijding genomen worden.

De eventuele noodzaak tot monitoring van de effecten
e
op sommige aspecten zal in de 2 fase van het MER
worden bezien.

467-15

De uitkomst van PHS mag wat Regio Twente betreft
geen negatieve invloed hebben op hetgeen al is
gerealiseerd en op de ambities die Regio Twente
nog heeft op het gebied van personenvervoer per
spoor. Regio Twente gaat ervan uit dat de
staatssecretaris voldoende ruimte laat voor het
invullen van huidige en toekomstige ambities ten
aanzien van personentreinen in de regio Twente.

Het reizigersvervoer is volledig in het MER 1 fase
meegenomen, zoals ook in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau is aangegeven (hoofdstuk 3). Daarbij wordt
vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de
verwachte groei in het reizigersvervoer. Er zijn geen
nadelige gevolgen bekend voor het reizigersvervoer.

467-16

Regio Twente constateert dat er verschillen zitten
tussen aspecten wat betreft de meetmethodiek en
invoerwaarden. Er wordt bijvoorbeeld bij de
aspecten gebruikswaarde, bouwkosten en
gezondheid rekening gehouden met het aantal
gehinderden, terwijl dat onder andere bij de
aspecten geluid en externe veiligheid niet gebeurt.

Voor elk aspect geldt andere wet- en regelgeving.
Daardoor kunnen meetmethodieken verschillen. Een
eenduidige meetmethodiek voor alle aspecten is
dientengevolge niet mogelijk en wettelijk gezien
onrechtmatig.

e
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Regio Twente wil dat de staatssecretaris voor elk
aspect dezelfde meetmethodiek hanteert, waarbij
naast wet- en regelgeving ook andere indicatoren
worden meegenomen.

467-17

De referentievariant komt ook in belangrijke mate
tegemoet aan de PHS-doelstelling voor het
goederenvervoer, namelijk het mogelijk maken van
de verwachte groei van het goederenvervoer,
zonder daarmee de doelstellingen voor het
personenvervoer te belemmeren. Met 45 in plaats
van 51 goederenpaden is de referentievariant naast
de vier opgenomen varianten in het MER een
realistische variant geworden. Een keuze tussen
één van de routeringsvarianten tussen Zutphen en
Hengelo kan daarom niet los worden gezien van de
keuze tussen de traditionele route of via de
Betuweroute. Daarom vindt Regio Twente dat ook
de effecten van de referentiesituatie in beeld
moeten worden gebracht. In het MER gebeurt dit al
voor de thema's energieverbruik en
gebruikswaarde. Voor de andere thema's, zeker
voor de mensgerichte thema's in stedelijke centra
als Amsterdam, Gouda, Weesp, Hilversum,
Amersfoort en Apeldoorn, is dit echter ook van
belang en daar ontbreekt dit inzicht. Ook de
reizigersprognoses, inclusief het voornemen de OVstudentenkaart te schrappen, hebben invloed op de
referentiesituatie en moeten in de analyse worden
meegnomen.

De referentiesituatie van dit MER voldoet NIET aan de
PHS-doelstelling, die luidt: de Betuweroute maximaal
gebruiken en daardoor ruimte te maken op het
gemengde net in de brede Randstad voor meer
reizigerstreinen. In de referentiesituatie van dit MER
wordt er geen ruimte voor een extra goederenpad
tussen Elst en Oldenzaal/grens gemaakt; daardoor wordt
de Betuweroute (Rotterdam - Elst) minder gebruikt en
zullen de goederentreinen hun weg naar
Oldenzaal/grens zoeken over het gemengde net, en daar
onder andere conflicteren met de geplande extra
reizigerstreinen. De referentiesituatie is dus allerminst
een 'realistische variant voor de Goederenroute OostNederland'. Er is daarom ook geen reden om te wachten
met de keuze van de voorkeursroute tussen Zutphen en
Hengelo.

467-18

Vanwege de economische crisis zijn de prognoses
voor aantallen goederentreinen naar beneden
bijgesteld en wordt de aanname gedaan dat het
aantal goederentreinen niet op enig moment de
oorspronkelijke prognose gaat inhalen. Met andere
woorden: er wordt niet van uitgegaan dat de
economie gaat groeien volgens de gebruikelijke
conjunctuurgolven en/of er wordt vanuit gegaan
dat er geen relatie is tussen toekomstige
economische groei en aantallen goederentreinen.
Regio Twente verlangt de staatssecretaris meer
inzicht te geven in de achterliggende gedachte van
de weergegeven prognosecijfers.

Het gevraagde inzicht is te vinden in de rapportage
'lange termijn perspectief voor het
spoorgoederenvervoer' (TNO, 2012, die in juli 2012 aan
de Tweede Kamer is gezonden. In dat rapport is o.a. te
lezen dat de neerwaartse bijstelling van de prognoses
niet uitsluitend het gevolg is van de huidige
economische crisis, maar dat er ook redenen van
structurele aard waren.

467-19

Regio Twente geeft aan dat er pas een goede keuze
voor een variant kan worden gemaakt als de
effecten op de tracédelen Elst- Zutphen en Hengelo
- Oldenzaal inzichtelijk zijn. Inspreker verzoekt de
staatssecretaris om dit in het MER eerste fase mee
te nemen.

Zie beantwoording Kernpunt: K170
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467-20

In het MER wordt niet vermeld wanneer de
maatregelen zullen worden ingevoerd. Regio
Twente gaat ervan uit dat de staatssecretaris
onomstreden maatregelen zo snel mogelijk na de
beslissing over de te nemen maatregelen
doorvoert. Ook in het geval er in de nabije
toekomst geen besluit wordt genomen in het kader
van het MER moeten maatregelen worden
genomen, die ervoor zorgen dat de leefbaarheid
niet achteruit gaat.

De maatregelen die nodig zijn worden onderzocht in het
e
MER 2 fase en vastgelegd in het (Ontwerp)Tracébesluit. De uitvoering van maatregelen zal
plaatsvinden nadat het Tracebesluit onherroepelijk is.
Volgens de huidige planning in 2015.

467-21

Regio Twente pleit vanwege de grote impact,
bezuinigingen en het risico dat budgetten anders
verdampen voor tijdige doorvoering van de
maatregelen.

Dit punt wordt door de regio Twente ingebracht bij het
geplande bestuurlijk overleg over de beslissing
voorkeursvariant PHS GON.

467-22

In het MER eerste fase wordt voor het deeltracé
Hengelo - Duitse grens geen alternatief tracé
onderzocht. Regio Twente is van mening dat de
staatssecretaris minstens een meer gedetailleerd
onderzoek in het MER tweede fase moet uitvoeren
naar kansrijke routes voor dit tracé.

Zie beantwoording Kernpunt: K187

467-23

Regio Twente is van mening dat de staatssecretaris
bij de beslissing over geluidsschermen als
maatregel niet alleen moet letten op het
geluidswerende effect maar ook op het totale
effect (aanvaardbare ruimtelijke
kwaliteit/hinderbeleving).

Zie beantwoording Kernpunt: K120

467-24

Regio Twente wil dat de staatssecretaris
verduidelijkt welke effecten het niet halen van de
doelstelling van 80% stil materieel in 2020 heeft op
de keuze van de maatregelen en welke gevolgen dit
heeft voor het aantal treinen dat dan binnen de
geluidsproductieplafond past. Ook wil de Regio
Twente dat een gevoeligheidsanalyse wordt
uitgevoerd.

Ingeval de goederenvervoerders rond 2030 met minder
dan 80 % stil materieel rijden, zullen er binnen de
vastgelegde geluidplafonds minder goederentreinen
kunnen en mogen rijden.

467-25

Het is onduidelijk of de goederentreinen uit de
referentievariant passen in de
geluidproductieplafonds langs de totale route. Voor
de Twentelijn betekent de referentievariant zoals in
het MER in beeld gebracht een structurele opvulling
van het geluidproductieplafond inclusief de
werkruimte die daar niet voor is bedoeld. Regio
Twente wil dat dit punt verhelderd wordt en dat
afdoende maatregelen worden getroffen.

Langs de gehele route zijn zgn. geluidproductieplafonds
op GPP-punten (gelegen ongeveer om de 100 meter en
op ongeveer 50 m afstand van het buitenste spoor)
vastgesteld. Op al deze punten worden de geluidniveaus
jaarlijks gemonitord en bij dreigende overschrijding
moeten geluidreducerende maatregelen worden
genomen. In dit stadium is het nog niet van belang of
het aantal goederentreinen uit de referentievariant
overal binnen de totale route passen. Bij de jaarlijkse
monitoring komen knelpunten naar voren en zullen dan
worden aangepakt.

467-26

Voor de Twentekanaallijn in de referentievariant en
in de drie varianten via de Twentelijn wordt geen
rekening gehouden met het feit dat de

Zie beantwoording Kernpunt: K052
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personendienstregeling geen goederentreinen
overdag toelaat. De goederentreinen zullen daarom
vooral 's avonds en 's nachts gaan rijden. Deze
varianten geven een te positief beeld van de
geluidsituatie langs de Twentekanaallijn. Regio
Twente gaat ervan uit dat met dit punt rekening
wordt gehouden.

467-27

Ook op veiligheidsgebied geldt dat alleen naar
wettelijke normen is gekeken en te weinig rekening
is gehouden met de maatschappelijke normen.

Zie beantwoording Kernpunt: K116

467-28

De meetmethodiek externe veiligheid bestaat uit
alleen een toets aan wet- en regelgeving en is
daardoor beperkt onderscheidend. Regio Twente
gaat ervan uit dat rekening wordt gehouden met dit
punt.

Meer onderscheidende informatie over de mogelijke
gevolgen voor de externe veiligheid (omgevingsrisico's)
wordt opgenomen in de Aanvulling op het MER, die eind
2013 gepubliceerd wordt.

467-29

Daarnaast heeft de keuze voor een variant geen
gevolgen voor Basisnetroutes: gevaarlijke stoffen
blijven sowieso over de IJssellijn, Twentelijn en
Twentekanaallijn rijden, maar er worden geen
maatregelen genomen in de
bestrijdbaarheid/zelfredzaamheid. Ook geeft het
MER geen zicht op de bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid, terwijl dit in het kader van het
verantwoorden van het groepsrisico wel gewenst is.
Regio Twente gaat ervan uit dat rekening wordt
gehouden met deze punten.

ProRail werkt - los van het MER - samen met de
Veiligheidsregio's aan een Integraal Veiligheidsplan voor
de Goederenroute Oost-Nederland. Daarin komen de
genoemde aspecten bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid aan de orde. Eventueel benodigde
extra veiligheidsmaatregelen worden opgenomen in het
Ontwerp Tracébesluit (OTB), volgens de huidige planning
in 2015.

467-30

Verder geeft het MER eerste fase nauwelijks
gevolgen en onderscheid tussen varianten aan wat
betreft de bereikbaarheid van hulpdiensten. Regio
Twente gaat ervan uit dat rekening wordt
gehouden met dit punt.

Genoemde punten worden buiten het MER-kader
behandeld in het Integraal Veiligheidsplan waaraan
ProRail werkt - los van het MER - samen met de
Veiligheidsregio's.

467-31

Verder geeft het MER eerste fase nauwelijks
gevolgen en onderscheid tussen varianten aan wat
betreft de bereikbaarheid van hulpdiensten. OostNederland heeft echter zorgen over de stopkans en
wachttijd bij afzonderlijke overwegen.

Het m.e.r.-onderzoek geeft inderdaad aan dat de
Goederenroute Oost-Nederland nauwelijks gevolgen
heeft voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten. De
genoemde zorgen vinden dus geen onderbouwing in het
onderzoek.

467-32

De MER 1 fase stelt dat de kwaliteit van de lucht in
de referentiesituatie beter is dan in de huidige
situatie onder meer als gevolg van steeds schoner
wordend wegverkeer. Er wordt niet gezegd of de
bijdrage van het treinverkeer een toename
veroorzaakt ten opzichte van de referentiewaarden
zonder treinverkeer. Regio Twente vraagt om
duidelijk aan te geven wat de bijdrage van het
treinverkeer is en of deze vermijdbaar is met
maatregelen.

Zie beantwoording Kernpunt: K090

467-33

Regio Twente wil dat de staatssecretaris bij de
totale kosten rekening houdt met maatregelen voor

Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op

e
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trillingen.

het MER, die eind 2013 verschijnt. De kosten die daarin
zijn opgenomen worden meegenomen in de afweging
van de projectvarianten.

467-34

Het gaat bij een MER niet (alleen) om de
toelaatbaarheid van trillingshinder, maar om
onderzoek naar de effecten van verschillende
varianten als onderbouwing van een keuze, waarbij
inzicht moet worden gegeven in het aantal
bewoners dat zich bevindt binnen de berekende
contourafstand van de voorkeursgrenswaarde in de
huidige situatie en bij de verschillende varianten. In
uitgevoerd onderzoek wordt een heel onrealistisch
beeld van de hinder in de huidige situatie en in de
referentiesituatie op de Twentelijn geschetst. Regio
Twente verzoekt de staatssecretaris specifieker in
te gaan op de trillingshinder die gaat ontstaan door
de toename van goederenvervoer per spoor. Regio
Twente adviseert de staatssecretaris in het MER
inzicht te geven in de effecten per variant.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase. Verder wordt er in de Aanvulling op het MER 1e
fase, die eind 2013 wordt gepubliceerd, een indicatie
van de hinder en een eerste indicatie van de te nemen
maatregelen opgenomen.

467-35

Regio Twente wil dat de staatssecretaris in het MER
ook ingaat op de onderzoeken die al zijn gedaan op
het gebied van trillingen en de gevolgen daarvan
voor de voorgestelde maatregelen in het MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K185

467-36

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris
duidelijkheid te verschaffen over de uitgangspunten
waarop het model is gebaseerd en de
inputgegevens die zijn gehanteerd in het model.

De uitgangspunten en gebruikte modelgegevens staan
vermeld in het trillingsonderzoek in hoofdstukken 3 en 4
en Bijlage I van het rapport. Verder zijn de onderzoeken
die door de provincie Overijssel zijn uitgevoerd
meegenomen in het onderzoek ter validatie van de
berekende trillingssterktes.

467-37

In het MER wordt het thema geluid vanuit de weten regelgeving en vanuit de gezondheid benaderd.
Dit zorgt in het MER voor een verwarrend beeld
over de effecten van geluid op de omwonenden per
variant. In hoofdstuk 5.13 van de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau Goederenroute Oost Nederland
wordt aangekondigd dat voor de GES de aantallen
'ernstig gehinderden' en 'ernstig slaapverstoorden'
in beeld worden gebracht. Dit is in het MER niet
gebeurd. Daarnaast vraagt Regio Twente zich af of
het in het berekende aantal gehinderden' bij het
thema geluid identiek is aan het aantal 'ernstig
gehinderden' zoals verwoord in het instrument GES.
In hoofdstuk 4.1.1 van het Effectrapport
Gezondheid wordt terecht opgemerkt dat er ook
beneden 55 dB sprake kan zijn van ernstige hinder
en ernstige slaapverstoring. Ernstige hinder kan al
optreden vanaf 42 dB en ernstige slaapverstoring
vanaf 40 dB. Op basis hiervan verzoekt Regio

Bij beide benaderingen (dus zowel wetgeving op het
gebied van geluid als de milieugezondheidskwaliteit)
worden dezelfde berekende geluidbelastingen
beschouwd. In het effectrapport geluid wordt getoetst
aan de wet- en regelgeving op het gebied van
geluidhinder. Voor de gezondheidsrapportage word ook
bekeken of er effecten op de gezondheid bij
geluidbelastingen beneden de normen onderscheiden
kunnen worden. Het percentage aantal ernstig
gehinderden voor de berekende aantallen gevoelige
adressen per GES-score correspondeert met deze GESscore zoals aangegeven in Tabel 4.3 van het
effectrapport gezondheid. De resultaten zijn bepaald op
basis van de situatie na maatregelen omdat in het
effectrapport geluid al is aangegeven welke maatregelen
ter reductie van geluidbij de verschillende varianten
zullen worden genomen. De situatie zonder maatregelen
is daardoor niet relevant. Het verzoek om de GES-scores
voor het aantal slaapverstoorden (ook als dit niet
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Twente de staatssecretaris om per variant
duidelijkheid te geven over het aantal ernstig
gehinderden, het aantal ernstig slaapverstoorden,
zo mogelijk vanaf 40/42 dB. Daarbij dient ook
onderscheid gemaakt te worden tussen een situatie
zonder en met geluidwerende maatregelen.

maatgevend is) apart in beeld te brengen zal worden
e
meegenomen als aandachtspunt voor het MER 2 fase.

467-38

Regio Twente geeft aan dat ernstige slaapverstoring
een belangrijk gezondheidseffect van railverkeer is
wat niet gelijk gesteld mag worden aan ernstige
hinder en dient daarom in het MER inzichtelijk
gemaakt te worden. De Lnight waarde mag dan wel
lager zijn maar is veel hinderlijker. Mensen die in
hun REM-slaap wakker worden zijn veel meer
slaapgestoord dan op basis van de Lden verwacht
wordt. Het is ook de vraag of men deze Lnight
waarde wel mag middelen. Het is ook de vraag wat
de verhouding is tussen het aantal treinen dat
overdag en 's nachts rijdt. Er moet een
vermenigvuldigingsfactor gehanteerd worden voor
het aantal nachttreinen om de nachtelijke hinder
beter mee te wegen. De gebruikelijk gehanteerde
weegfactoren om gezondheidseffecten in DALY's
(Disability Adjusted Life Years (verlies aan gezonde
levensjaren)). uit te drukken zijn voor Lnight veel
zwaarder dan voor Lden.

In het effectrapport gezondheid is beschreven wat de
effecten kunnen zijn van ernstige slaapverstoring. De
gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door middel
van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight en dat deze bepalend is.

467-39

Bij vergelijking van de varianten met de
referentiesituatie lijken de plannen met twee
goederenpaden er gunstiger uit te komen dan die
met een goederenpad. Het voorgaande als gevolg
van het wel of niet realiseren van geluidwerende
maatregelen op en aan het spoor. Wat zijn de
effecten op geluid als er minder of geen
geluidwerende maatregelen worden genomen
vanwege gebrek aan financiële middelen of vanuit
doelmatigheidsoverwegingen of wanneer
verwachte vernieuwingen veel langer op zich laten
wachten? Als de maatregelen voor 2
goederenpaden meer bescherming opleveren dan
zouden deze ook moeten gelden voor de varianten
met 1 goederenpad.

IN het MER is uitgelegd waarom in sommige gevallen in
de situatie met 2 extra goederenpaden er een gunstiger
eindbeeld qua geluid resulteert dan in de situatie met 1
goederenpad. Dat is met name het gevolg van de
uitwerking van de toetsing aan het
doelmatigheidscriterium. De situatie met 2
goederenpaden is inmiddels niet meer relevant, nu de
staatssecretaris besloten heeft om de Goederenroute
Oost-Nederland te beperken tot 1 extra goederenpad.
De vervolgvragen van de Regio Twente zijn dan ook niet
te beantwoorden. Benadrukt wordt dat er NIET zal
worden bezuinigd op de wettelijk noodzakelijke
geluidmaatregelen.

467-40

In het MER-rapport ontbreekt een overzicht van
aantallen gevoelige bestemmingen per variant die
aan een bepaald (hoog) geluidsniveau worden
blootgesteld. Regio Twente verzoekt dit per variant
in beeld te brengen.

Het (percentage) aantal ernstig gehinderden voor de
berekende aantallen gevoelige adressen per GES-score
correspondeert met deze GES-score zoals aangegeven in
Tabel 4.3 van het effectrapport gezondheid. Per variant
is de hoeveelheid gevoelige adressen in de verschillende
GES-scores weergegeven. Het in beeld brengen van de
aantallen blootgestelde gevoelige bestemmingen wordt
e
verder meegenomen als aandachtspunt voor het MER 2
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467-41

De beperking van het instrument GES is dat er geen
dosis-effect-relatie afgeleid is specifiek voor
goederenvervoer. Regio Twente vraagt om in de
tekst een voorbehoud te maken m.b.t. de gebruikte
relatie in de concrete situatie in Twente. Deze kan
namelijk afwijken van de landelijk gehanteerde
dosis-effect-relatie.

In het MER 2 fase worden effecten meer op lokaal
niveau beschouwd en wordt er, indien noodzakelijk,
afgeweken van standaard berekeningswijzen. Dosiseffectrelaties beschrijven het effect van een bepaald
absoluut niveau van milieubelasting op de gezondheid
van mensen, hierop heeft de regio die wordt beschouwd
normaalgesproken geen invloed.

467-42

Regio Twente verlangt een antwoord op de vraag
hoe zeker het is dat het systeem ERTMS wordt
uitgevoerd en hoe wordt gehandeld als ERTMS niet
doorgaat.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

467-43

Regio Twente wil dat de staatssecretaris ook de
gevolgen voor de verkeersveiligheid in beeld
brengt, die de langere dichtligtijden hebben op de
kans dat mensen bij gesloten spoorbomen over
gaan steken waardoor onveilige situaties ontstaan.
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen
gedrag bij overgangen en gedrag bij stations.

Bij het bepalen van de in het MER aangenomen
streefwaarden voor de gemiddelde wachttijd voor zowel
gemotoriseerd als langzaam verkeer is er rekening mee
gehouden dat boven bepaalde grenzen (voor wachttijd)
gedrag kan optreden dat niet gewenst is. De (aantallen)
waar dit nu, in de referentiesituatie en in de varianten,
het geval zou kunnen zijn, zijn in het MER naar voren
e
gekomen. Op basis van het MER 1 fase (de
bereikbaarheidseffecten op 'passageniveau' als geheel)
wordt nu allereerst een keuze gemaakt uit de
e
beschouwde tracévarianten. In het MER 2 fase wordt
op het door de Regio gewenste detailniveau aandacht
geschonken aan situaties waarop gedoeld wordt. In de
kostenraming is al wel rekening gehouden met
maatregelen om de veiligheid op overwegen te
vergroten.

467-44

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris om bij
het beoordelen van de gevolgen voor de
oversteekbaarheid naast de extra goederentreinen
ook rekening te houden met de huidige situatie die
op verscheidene locaties heden al problematisch is.

Dit verzoek valt buiten het kader van dit MER. De Regio
kan overwegen die men thans al problematisch vindt
desgewenst aanmelden bij het 'Landelijk
Verbeterprogramma Overwegen' van IenM.

467-45

Regio Twente vraagt de staatssecretaris in de
analyse van oversteekbaarheid expliciet aandacht
te besteden aan pieksituaties waarin de overlast
groot is.

In de voor 'bereikbaarheid' uitgevoerde analyses is
uitgegaan van de situatie waarin de combinatie van
trein- en wegverkeer naar verwachting tot de grootste
effecten leidt (spitsperiode voor het wegverkeer). Door
de wachtrijvorming in deze periode (waarvan de tijd die
het kost om de wachtrij te laten oplossen wordt
meegewogen in de beoordeelde 'wachttijd voor
gemotoriseerd verkeer') vallen uitkomsten in deze
periode het meest nadelig uit.

467-46

Regio Twente vraagt de staatssecretaris aan te
geven hoe wordt omgegaan met knelpunten die
eventueel kunnen ontstaan door nieuwe of
gewijzigde regionale plannen met betrekking tot
het wegennet in het kader van oversteekbaarheid.

Met betrekking tot de analyse van bereikbaarheid is in
het MER gebruik gemaakt van de meest recente
regionale verkeersprognoses. Hierin zijn zowel de
effecten van (vaststaande) gemeentelijke en regionale
plannen verwerkt. Mede in het licht van de huidige
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economische situatie is het aannemelijk dat de
betreffende modellen eerder een te hoge prognose dan
een te lage prognose laten zien. Op basis hiervan
worden vooralsnog geen nieuwe of andere knelpunten
verwacht. Bij het plannen van nog niet vaststaande
nieuwe ontwikkelingen dient rekening te worden
gehouden met de effecten die de betreffende
ontwikkeling heeft op de overweg-situatie.

467-47

Regio Twente wil dat de staatssecretaris in het
onderzoek naar oversteekbaarheid ook de
categorie 'overige treinen' opneemt.

Zie beantwoording Kernpunt: K117

467-48

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris in het
onderzoek naar de oversteekbaarheid ook de
(mogelijke) gevolgen voor aangrenzende kruisingen
te onderzoeken.

In het hoofdrapport van het MER is aan het genoemde
punt inderdaad geen aandacht geschonken. In de
deelrapportage 'PHS GON: Effectrapport bereikbaarheid'
is echter een bijlage opgenomen, waarin voor elke
overweg (voor elke variant) zowel de gemiddelde
maximale wachtrijlengte als de maximaal optredende
wachtrijlengte is weergegeven. Wegbeheerders en
andere belanghebbenden hebben dus reeds inzicht in de
e
optredende effecten. Op basis van het MER 1 fase (de
bereikbaarheidseffecten op 'passageniveau' als geheel)
wordt nu allereerst een keuze gemaakt uit de
e
beschouwde tracévarianten. In het MER 2 fase wordt
op het door de Regio gewenste detailniveau aandacht
geschonken aan situaties waarop gedoeld wordt.

467-49

Regio Twente vraagt om adequate maatregelen ter
bescherming van de waterwingebieden en het
grondwaterbeschermingsgebied in Twente.

Dit aspect wordt meegenomen als aandachtspunt voor
e
het MER 2 fase.

467-50

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris de
gevolgen voor landschap, natuurbeleving en
cultuurhistorie beter in beeld te brengen.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

467-51

Regio Twente gaat ervan uit dat de staatssecretaris
naast de LAW/streekpadroutes ook de andere
delen van het Wandelnetwerk Twente in
ogenschouw neemt.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

467-52

Regio Twente wil dat de staatssecretaris ook het
paardrijdnetwerk en mountainbikenetwerk
meeneemt in de afweging van de deeltracés.

Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

467-53

Regio Twente verzoekt de staatssecretaris om bij de
beslissing over geluidsschermen niet alleen te
letten op het geluidswerende effect, maar ook
binnen de aanvaardbare ruimtelijke kwaliteit te
blijven.

Zie beantwoording Kernpunt: K120

467-54

Regio Twente stelt dat in het MER staat dat er
wordt uitgegaan van de ruimtelijke plannen die er
nu zijn. Regio Twente wil dat de staatssecretaris
nader specificeert om welk type ruimtelijke plannen

De inventarisatie van de ruimtelijke plannen is tot stand
gekomen op basis van informatie van betrokken
e
overheden. Ten behoeve van het MER 2 fase en het
OTB zal dit nader worden uitgezocht. Uitgangspunt is dat
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het gaat en deze zorgvuldig en in nauwe
samenspraak met de betrokken overheden in beeld
brengt.

het moet gaan op plannen waarvoor de besluitvorming
heeft plaatsgevonden.

468-01

De gemeenteraad van de gemeente Lochem heeft
unaniem een motie aangenomen waar ze een
aantal kanttekeningen maakt bij het MER. In de
motie constateert de raad, dat alle vier in het MER
onderzochte varianten door de gemeente Lochem
lopen en dat de leefbaarheid en veiligheid van de
inwoners langs de betreffende spoorlijnen sterk
negatief beïnvloed zal worden door de toename
van het aantal goederentreinen en dat de
uitkomsten van de onderzoeken veel onzekerheden
en onduidelijkheden kennen over de effecten voor
milieu en mens.

Van de inhoud van deze motie is kennis genomen.
Zonder specificatie van de bezwaren kan hierop niet
verder gereageerd worden.

468-02

Gemeente stelt dat in de referentiesituatie de
toename van het goederenvervoer lijkt te
overschatten, zeker als alternatieven over water
beter benut worden.

Naar de mogelijkheden om de verwachte groei van het
spoorgoederenvervoer via het water te transporteren is
in juli 2012 onderzoek verricht. Dit onderzoek is
aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 32.404,
nr. 57 met bijlagen, TNO rapport “Van spoor naar
binnenvaart”) en kan worden ingezien via
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Uit dit onderzoek
blijkt dat indien en zolang (een deel van) de vraag naar
spoorvervoer via de Nederlands – Duitse
grensovergangen groter is dan de beschikbare
spoorinfracapaciteit (fysiek of qua geluidruimte), dan
zullen verladers voor maximaal circa 9% van dat
verwachte spoorvervoer een alternatief kunnen vinden
in de binnenvaart en kustvaart (met aansluitend
spoorvervoer), zij het tegen hogere kosten en met
langere vervoerstijden. Om die reden is niet aannemelijk
dat in de referentiesituatie een deel van dit
goederenvervoer per spoor via het water zijn
bestemming zal bereiken.

468-03

Gemeente stelt dat het MER de mensgerichte
thema's oppervlakkig en generaliserend bespreekt.
Veel economische effecten worden niet of juist te
optimistisch besproken.

Zie beantwoording Kernpunt: K188

468-04

Gemeente stelt dat geluidsproductieplafonds,
maatregelen en effecten tegen geluidsoverlast
onvoldoende inzichtelijk zijn gemaakt.

Wij betreuren het dat de gemeente de informatie over
geluid en geluidmaatregelen blijkbaar onvoldoende
inzichtelijk vindt.

468-05

Gemeente stelt dat op het spoorgedeelte tussen
Eefde en Deventer er in de referentiesituatie al
geluidsoverschrijding is en er toch geen
maatregelen zijn voorzien.

Bij de afweging of er maatregelen moeten worden
getroffen wordt uitgegaan van de wettelijke kaders zoals
hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (SWUNG) en een
afweging rond de doelmatigheid van maatregelen met
het doelmatigheidscriterium. Daarnaast is bezien of er
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sprake is van saneringssituaties. Bij een gedetailleerd
onderzoek in het kader van een (ontwerp-) Tracébesluit
zullen de maatregelen bij de gekozen voorkeursvariant
verder worden uitgewerkt. Daarbij wordt ook de situatie
tussen Eefde en Deventer nader uitgewerkt. Het kan
betekenen dat lokaal geen doelmatige maatregelen
mogelijk zijn en dat eventueel gevelmaatregelen
noodzakelijk zijn.

468-06

Gemeente stelt dat er geen maatregelen zijn
opgenomen voor overwegen die nu nog onbewaakt
zijn.

In het ontwerp en de kostenraming is rekening
gehouden met maatregelen om de veiligheid op
overwegen te vergroten. In het MER wordt niet
uitgegaan van het opheffen van overwegen. Er vallen
geen verbindingen weg. In het MER staat tevens
aangegeven dat alle overwegen op de Twentekanaallijn
worden voorzien van een beveiliging met
overwegbomen, ook op locaties waar het bestaande
spoor enkelsporig blijft.

468-07

Gemeente stelt dat er voor calamiteiten bij vervoer
van gevaarlijke stoffen onvoldoende realistische
oplossingen zijn beoordeeld, zoals onder andere de
combinatie van bluswater door rampenbestrijding
met oppervlaktewaterinfiltratie of rioolwater (zie
Wetteren).

Zolang de onderzoeksrapportages naar aanleiding van
het ongeval in Wetteren nog niet beschikbaar zijn
kunnen er geen algemene conclusies worden
geformuleerd voor eventuele extra maatregelen in
Nederland.

468-08

Gemeente stelt dat het onderzoek naar effecten
van trillingen onvoldoende is toegespitst op de
situatie in de praktijk. Maatregelen ontbreken in de
plannen.

Het gebruikte trillingsmodel is gebaseerd op
trillingsmetingen die in gebouwen zijn uitgevoerd, en
daarmee op daadwerkelijk optredende trillingen. Een
indicatie van de hinder en een eerste indicatie van de te
nemen trillingsmaatregelen is opgenomen in de
e
aanvulling op het MER 1 fase.

468-09

Gemeente stelt dat in de kostenvergelijking tussen
de tracés de waardevermindiering van onroerend
goed en planschade ontbreken.

Zie beantwoording Kernpunt: K167

468-10

Gemeente stelt dat de negatieve effecten van de
toename van goederenvervoer op
bouwmogelijkheden ontbreken in het MER.

Voor de autonome ontwikkelingen is uitgegaan van
informatie van o.a. provincie en gemeenten t.a.v.
ruimtelijke plannen de bouwmogelijkheden daar binnen.
Het betreft plannen waarvoor besluitvorming heeft
plaatsgevonden. In de volgende planfase kunnen
plannen waarvoor dit ook het geval is geworden,
meegenomen worden.

468-11

Standaardreactie: Bijlage bij reactie Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Bijlage bij reactie
Landsdeel Oost

468-12
469-01

Standaardreactie: Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Landsdeel Oost

Inspreker stelt dat het goederenvervoer vanuit
Nederland maar 0,5 % van het totale transport in
Duitsland betreft en dat Duitsland weinig interesse
heeft om het Duitse spoorwegennet aan te passen
op de doorvoer van goederen vanuit Nederland.

De Duitse en de Nederlandse economie zijn beide
gebaat bij goede aan- en afvoermogelijkheden via de
haven van Rotterdam. Ook voor de omliggende landen
zoals Polen, Tsjechië, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is
de haven van Rotterdam belangrijk. Met de Duitse
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overheid zijn duidelijke afspraken gemaakt over de
verbreding van de spoorlijn in Duitsland in het verlengde
van de Betuweroute. Duitsland borgt ook voldoende
capaciteit op de spoorlijnen in het verlengde van de
grensovergangen bij Oldenzaal en bij Venlo.

469-02

Inspreker stelt dat in Duitsland de plannen voor de
aftakking naar het Noorden niet zijn geaccepteerd
door de bewoners van de steden langs het tracé en
vraagt waarom de aanwonenden van de steden
vanaf Elst tot en met Oldenzaal wél aan de overlast
door dit vervoer worden blootgesteld.

Duitsland en Nederland zijn beiden autonoom in het
nemen van besluiten. In Nederland is het MER een
middel om bewoners mee te laten beslissen. In de
e
inleiding van het MER 1 fase wordt uitgelegd waarom
gekozen is voor het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer en waarom uit de vier varianten gekozen
kan worden.

469-03

Inspreker geeft aan dat Rotterdam slecht 13
miljoen ton vracht overslaat (en Hamburg 38
miljoen) en dat de vracht hoofdzakelijk bestemd
was voor deelstaten ten zuiden van Zevenaar en
dus via de Betuwelijn kan worden afgewikkeld. De
noordelijke deelstaten worden hoofdzakelijk vanuit
Hamburg en Bremen bedient, waarbij door
uitdieping van de toegang van de Hamburgse haven
de vrachtverhouding voor de Rotterdamse haven
ongunstiger wordt.

De haven van Rotterdam is veruit de grootste haven van
Europa en de op drie na grootste haven ter wereld. De
totale overslag bedroeg in 2009 387 miljoen ton. De
haven van Hamburg had in 2009 110 miljoen ton. In de
eerste helft van 2013 bedroeg de totale aan- en afvoer
in de haven van Rotterdam 219 miljoen ton. Het
grootste deel van het goederenvervoer per spoor is
inderdaad gericht op Ruhrgebied, Zuid-Duitsland,
Zwitserland en Italië. Voor dit vervoer wordt het
verlengde van de Betuweroute in Duitsland in de
komende jaren verbreed. De route via Oldenzaal-grens is
vooral bedoeld voor vervoer tussen Rotterdam en
Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland, Polen, Tsjechië.
Veel goederen worden immers aangevoerd of
verscheept via Rotterdam, lang niet altijd via Hamburg
of Bremen.

469-04

Inspreker stelt dat naast de toename van
goederenvervoer over het spoor, ook rekening
dient te worden gehouden met een toename van
het verkeer op de A1 (vanwege de toekomstige
verbreding) en een toename van luchtverkeer
(vanwege uitbreidingen van het nachtelijke
luchtverkeer van luchthaven Teuge). Inspreker stelt
dat door de cumulatie van de geluidsoverlast van
de A1, de luchthaven Teuge en het
goederenverkeer over het spoor de leefbaarheid in
de regio Deventer/Bathmen ernstig wordt
aangetast.

Van de mening van de inspreker wordt kennis genomen.
In de wetgeving worden verschillende geluidbronnen
weg- en railverkeerslawaai en ook luchtvaartlawaai
afzonderlijk getoetst. Cumulatie met wegverkeer, zoals
de A1, wordt in de rapportage niet genegeerd maar
kwalitatief beschreven. Bij de uitwerking van de
voorkeursvariant voor een Ontwerp Tracébesluit zal hier
nader naar worden gekeken. Uitgangspunt hierbij is de
vigerende situatie zoals vastgelegd met de
geluidproductieplafonds voor de A1 en de
geluidcontouren voor luchtvaartlawaai.

469-05

Inspreker stelt dat versoepeling van de
fijnstofnormen ten behoeve van het
goederenvervoer Oost Nederland niet acceptabel
is.

Er zal geen sprake zijn van ophoging van normen voor
fijn stofconcentraties. Als gevolg van autonoom steeds
schoner wordende lucht blijft de concentratie fijn stof in
2030 zeer ruim onder de normen. Daarbij is de bijdrage
van het spoorverkeer aan de totale concentratie fijn stof
dicht langs het spoor al klein te noemen.

469-06

Inspreker vraagt of de mogelijkheid is onderzocht
om gebruik te maken van 'double stacks' waarmee

Deze mogelijkheid is niet onderzocht, omdat voor
'double stack' wagons alle bestaande viaducten over het
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met dezelfde lengte trein het dubbele aantal
containers kan worden vervoerd.

spoor vervangen of verhoogd moeten worden: dat is
zeer kostbaar.

470-01

Gemeente vraagt aandacht voor de effecten van
het spoorgoederenvervoer op de leefomgeving ten
opzichte van de huidige situatie. Het afzetten van
de effecten ten opzichte van de zogenaamde
e
referentiesituatie, zoals in het MER 1 fase is
gebeurd, geeft volgens de gemeente een vertekend
beeld van de te verwachten effecten van de
routering op de leefbaarheid en veiligheid in de
gemeente.

Aan dit verzoek is gehoor gegeven. Er is een aanvulling
e
op het MER 1 fase opgesteld waarmee de effecten van
de verschillende varianten kunnen worden vergeleken
e
met de huidige situatie. De Aanvulling op het MER 1
fase, wordt eind 2013 gepubliceerd.

470-02
471-01

Standaardreactie: Landsdeel Oost

Zie beantwoording Standaardreactie: Landsdeel Oost

Inspreker vindt het teleurstellend dat de
vorige zienswijze op de Notitie Reikwijdte &
Detailniveau grotendeels wordt genegeerd (reactie
7.2). Zo wordt met geen woord ingegaan op de
genoemde nulmeting voor geluid en trillingen en
worden leefbaarheid en wooncomfort als niet
objectief weggeschreven. Dit gaat voorbij aan de in
onze brief genoemde objectieve criteria zoals het
aantal ernstig gehinderden en ernstige
slaapverstoring. Er zijn voldoende aanwijzingen
voor een relatie tussen nachtelijk treinverkeer en
slaapverstoring, die door de
Wereldgezondheidsorganisatie worden
onderschreven.

Van deze mening van de inspreker wordt kennis
e
genomen. De MER 1 fase is uitgevoerd met het doel om
vanuit een duidelijk beoordelingskader een goed
onderbouwd besluit te kunnen nemen over de
voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. Hiervoor is
akoestisch onderzoek uitgevoerd. De voorkeursvariant
e
wordt vervolgens uitgewerkt in het MER 2 fase en in
het Ontwerp Tracébesluit. In het effectrapport
Gezondheid wordt op de gezondheidseffecten van
railverkeer en geluid ingegaan. In deze studie wordt
onderscheid gemaakt tussen Lden en Lnight waarbij de
niveaus van geluidbelasting corresponderen op basis van
de dosis effectrelaties met het aantal ernstig
gehinderden (voor Lden) en het aantal ernstig
slaapverstoorden ( voor Lnight). Er wordt dus niet
voorbij gegaan aan de door inspreker genoemde
objectieve criteria zoals het aantal ernstig gehinderden
en ernstige slaapverstoring. Daarnaast is in het
effectrapport geluid ingegaan op de huidige situatie van
2011. Deze situatie kan beschouwd worden als de door
inspreker genoemde “nulmeting”.

471-02

Inspreker stelt dat in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau ernstige slaapverstoring wel expliciet
als te onderzoeken parameter wordt
genoemd. Echter in het MER zelf is dit niet concreet
terug te vinden. Ook wordt niet ingegaan op het feit
dat onder de voorkeursgrenswaarde
gezondheidseffecten kunnen optreden.

In de gezondheidsrapportage is de GES-methodiek
gebruikt om de invloed van de verschillende varianten
op gezondheidseffecten bij geluidsbelasting onder de
normen te onderscheiden. Ernstige slaapverstoring is
onderdeel van de GES-systemathiek voor onderzoek
naar effecten van geluidshinder. In deze systematiek zijn
klassen van geluidsbelastingen aangegeven die
corresponderen met een gezondheidsscore. Voor Lnight
liggen deze grenzen voor de klassen van geluidsbelasting
anders (lager) dan voor Lden. Desondanks is gebleken
dat Lden dermate veel hoger is dan Lnight dat deze
bepalend is.

471-03

Inspreker stelt dat de vergelijking met de
referentiesituatie, in plaats van met de huidige
situatie, vragen op roept.

Zie beantwoording Kernpunt: K011
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471-04

Inspreker stelt dat het overzicht ontbreekt van wat
er de komende jaren echt te verwachten is aan
groei en eventuele hinder, omdat in het MER wordt
uitgegaan van referentiesituatie 2030 als
uitgangspunt. De situatie 2011 is wel in beeld
gebracht maar wordt niet in de tabellen
meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

471-05

Inspreker wijst erop dat de verwachte intensiteiten
20% lager zijn dan aangehouden in de notitie
Reikwijdte en Detailniveau en er is al gekozen voor
1 goederenpad. Daarmee zijn de varianten met 2
goederenpaden overbodig. Deze informatie was
beschikbaar voordat het MER gepubliceerd werd,
maar is er niet in verwerkt waardoor op basis van
de stukken geen goed besluit is te nemen.

Op pagina 5 van het hoofdrapport staat aangegeven dat
in de afrondende fase van deze rapportage de eerste
contouren bekend werden van bezuinigingen op het
Infrastructuurfonds van de Rijksbegroting, die ook
gevolgen hebben voor de inhoud en het realisatietijdstip
van de PHS-maatregelen. Omdat op dat moment
(februari 2013) het overgrote deel van het werk voor dit
MER en voor alle deelrapporten al gereed was kon met
de besluiten omtrent de bezuinigingen in deze
omvangrijke rapportagereeks geen rekening gehouden
worden. Dat ook de varianten met 2 goederenpaden in
deze MER zijn meegenomen, doet geen afbreuk aan de
kwaliteit van het onderzoek. Hierdoor kan het MER als
onderdeel in de besluitvorming dienen.

471-06

Het is inspreker onduidelijk waarom het MER is
geknipt in een eerste en tweede fase. Bovendien
acht de inspreker het onjuist. Er kan nu geen
integrale afweging worden gemaakt voor de diverse
hinderaspecten en varianten.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER is
uiteengezet waarom is gekozen voor een MER in 2 fasen.
Die Notitie is te downloaden via de website van
CentrumPP.nl, onder 'archief'.

471-07

Inspreker vindt het belangrijk dat de
hinderbeleving (ernstige hinder en slaapverstoring)
goed in kaart wordt gebracht. Dat is wat inspreker
bedoelt met een nulmeting geluid.
Vragenlijstonderzoeken naar geluid én trillingen
maken duidelijk hoe omwonenden daadwerkelijk
de hinder ervaren. De GGD blijft er voor pleiten om
nu een nulmeting te doen en dit regelmatig
(bijvoorbeeld om de vier jaar) te herhalen
(monitoren).

Een dergelijke nulmeting is interessant maar geeft geen
inzicht in de verschillen van de te verwachten hinder als
gevolg van de uit te voeren varianten. Bij de keuze voor
e
een variant kan in het kader van de m.e.r. 2 fase er voor
gekozen worden om de huidige situatie ook door middel
van enquête in kaart te brengen, dit zal als
aandachtspunt worden meegenomen.

471-08

Inspreker acht een nulmeting voor trillinghinder
noodzakelijk omdat hier geen harde normen zijn.
Voor de hinder door trillingen is het van belang om
dit te onderzoeken m.bijvoorbeeld vragenlijsten. Er
is namelijk nog weinig bekend over de precieze
relatie tussen de mate van trillingen, het soort
trillingen en de effecten op de gezondheid (zoals
slaapverstoring).

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt
wetgeving m.b.t. trillingshinder voorbereid, onderdeel
hiervan is door middel van vragenlijsten de ervaringen
met betrekking tot trillingshinder van omwonenden
rond het spoor te evalueren. Dit punt wordt dus zeker
e
meegenomen. Nulmetingen worden in de 2 fase van
het MER uitgevoerd.

471-09

Inspreker stelt dat in de referentiesituatie het
aantal goederentreinen fors hoger zou liggen dan in
de huidige situatie, waardoor er een lichte
overschrijding van de GPP's ontstaat op enkele

Het onderzoek verantwoordt de uitgangspunten ten
aanzien van treinaantallen in de huidige situatie (2011)
en de referentie situatie (2030) en toetst deze aan o.a.
de geluidproductieplafonds. Het is juist dat in de
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locaties. In dezelfde paragraaf staat dat het aantal
treinen in de huidige situatie al erg hoog is.
Inspreker stelt dat dit tegenstrijdig lijkt.

referentiesituatie er meer goederentreinen rijden, zie
tabel 3.1 van het effectrapport geluid. Indien de
geluidproductieplafonds worden overschreden is dit in
de rapportage aangegeven.

471-10

Inspreker vindt het verbazend dat in de huidige
situatie de GPP's langs de IJssellijn nu al (medio
2013) worden overschreden. Hierover is meer
duidelijkheid en eenduidigheid wenselijk.

Zie beantwoording Kernpunt: K177

471-11

Inspreker stelt dat paragraaf 4.2.4 aangeeft dat een
fors aantal gebouwen extra trillinghinder kunnen
verwachten. Met name in Lochem, Eefde en
Deventer. Als oorzaak wordt het toenemende
aantal goederentreinen genoemd op de IJssellijn.
Dit lijkt, volgens inspreker, in tegenspraak met de
eerder genoemde beperkte toename van de
geluidbelasting. Verder is genoemd dat er
maatregelen mogelijk zijn maar deze worden niet
benoemd en ook zijn de gevolgen van trillinghinder
niet meegenomen in de beoordeling van de
gezondheidseffecten.

Goederentreinen zorgen voor hogere trillingssterktes
dan reizigerstreinen, daarom neemt het aantal
gehinderden langs de IJssellijn toe bij de varianten
Kopmaken te Deventer, Ten westen van Bathmen en Ten
oosten van Bathmen. Voor trillingen is de beoordeling
anders dan bij geluid, hierdoor kunnen andere
resultaten ontstaan. Een eerste indicatie van de te
nemen maatregelen is opgenomen in de aanvulling op
e
het MER 1 fase. De beoordeling van de
gezondheidseffecten is uitgevoerd conform de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De gevolgen van
trillingshinder zijn inderdaad niet meegenomen in deze
beoordeling. In de handleiding voor het uitvoeren van
een kwantitatieve lokale gezondheidseffectscreening is
het aspect trillingen niet opgenomen.

471-12

In het MER spelen mitigerende maatregelen met
betrekking tot trillingen nu geen rol in de afweging.
Dat is naar de mening van de inspreker een
volstrekt onjuiste benadering. Verzocht wordt een
belevingsonderzoek en trillingmetingen uit te
voeren voordat met de uitvoering wordt begonnen.

Een eerste indicatie van de mogelijke
trillingsmaatregelen is opgenomen in de Aanvulling op
e
het MER 1 fase, die eind 2013 gepubliceerd wordt. In
deze Aanvulling wordt aangegeven welke maatregelen
waar overwogen dienen te worden om de (toename in)
trillingshinder voldoende te compenseren. Een
doelmatigheidsafweging voor maatregelen wordt tijdens
e
de 2 fase van het MER gemaakt. Hiervoor worden
onder andere trillingsmetingen uitgevoerd om de
specifieke situatie in kaart te brengen. Dan worden
maatregelen ook nader gedetailleerd. Deze fase wordt
uitgevoerd voordat met het project wordt begonnen.

471-13

Inspreker wijst er op dat paragraaf. 5.2.12 van de
Nota van Antwoord stelt dat het MER inzicht zal
geven in ernstige hinder en slaapverstoring vanaf
Lden=45 dB en Lnight= 45 dB. In het MER is echter
alleen inzichtelijk gemaakt hoeveel gehinderden er
zijn boven de 55 dB (Tabel 3-1).

Het geluidonderzoek is uitgevoerd voor een gebied van
1000 meter aan weerszijden van de spoorlijn, waarbij de
geluidbelasting bij rasterpunten is berekend en
geluidcontouren zijn bepaald. In het effectrapport geluid
wordt ingegaan op de criteria die voor het aspect geluid
voor het MER beoordeeld dienen te worden te weten
aantal geluidgehinderde personen vanaf 55 dB in klassen
van 5dB tot meer dan 70 dB en het geluidbelast
oppervlak vanaf 55 dB in klassen van 5 dB tot meer dan
70 dB. In het effectrapport gezondheid worden conform
de GES methodiek ook lagere geluidbelastingen
geïnventariseerd evenals Lnight. De GES methodiek
hanteert als ondergrens Lden < 50 dB en Lnight < 44 dB.
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De aansluiting met de GES methodiek betekent dat deze
lagere waarden wel afwijken van de in de Nota van
antwoord genoemde waarden, maar dat er wel invulling
is gegeven aan het gestelde in de Nota van antwoord. De
waarde van Lden=45 dB is in de Nota van Antwoord niet
goed opgenomen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat
voor een onderlinge vergelijking van de
geluidgehinderde personen een waarde van Lden=55 dB
een goede maat is. Een onderlinge vergelijking van het
aantal gehinderden op basis van Lden=45 dB leidt niet
tot andere conclusies. Daarnaast zijn tevens ten behoeve
van het aspect Ecologie de geluidcontouren van 45 en 40
dB(A) bepaald van LAeq, 24uur op 1 meter hoogte. Dit is
beschreven in het effectrapport Ecologie.

471-14

Inspreker wijst er op dat het Effectrapport
Gezondheid stelt dat de GES methode geen
methodiek omschrijft voor trillingen. Dit laat
onverlet dat er wel mogelijkheden zijn waarmee
iets gezegd kan worden over blootstelling respons
relaties. Hiervoor zijn standaard vragenlijsten
beschikbaar. Inspreker verzoekt alsnog een
nulmeting uit te voeren of uitvoering op korte
termijn hiervan toe te zeggen.

471-15

Inspreker wijst erop dat in het MER 1 fase het
aantal gehinderden berekend. Het is inspreker niet
geheel duidelijk of dit identiek is aan het aantal
'ernstig gehinderden' zoals verwoord in het
instrument GES. Het aantal 'ernstig
slaapverstoorden' is volgens inspreker niet in het
rapport opgenomen en is ook niet meegenomen bij
het vergelijken van de verschillende varianten.
Verwezen wordt naar paragraaf 4.4.1 van het
Effectrapport Geluid.

In het effectrapport gezondheid is beschreven wat de
effecten kunnen zijn van ernstige slaapverstoring. De
gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door middel
van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight dat deze bepalend is.

471-16

Inspreker stelt dat ernstige slaapverstoring niet
gelijk is aan ernstige hinder en dat het aparte
gezondheidseffecten heeft.

In het effectrapport gezondheid is beschreven wat de
effecten kunnen zijn van ernstige slaapverstoring. De
gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door middel
van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight dat deze bepalend is.

471-17

Inspreker stelt dat nergens inzichtelijk is wat de
verhouding is tussen het aantal treinen dat overdag
rijdt en 's nachts.

Of treinen overdag rijden of 's nachts is afhankelijk van
de vervoerder. Er is in de berekeningen rekening
gehouden met het feit dat geluid in de nacht hinderlijker
is dan overdag. Een eventuele toename van het aantal
treinen in de nacht is mogelijk zolang het
geluidproductieplafond niet wordt overschreden.

e

Op het gebied van trillingen is er nog geen definitieve
wetgeving die normen voorschrijft en er is ook nog geen
eenduidige beschrijving van dosiseffect relaties voor
gebruik in modelmatige studies waardoor deze ook niet
in de GES-methodiek is opgenomen. Een dergelijke
nulmeting is interessant maar geeft geen inzicht in de
verschillen van de te verwachten hinder als gevolg van
de uit te voeren varianten, hetgeen het doel is van het
MER.

Pagina 512 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

471-18

Inspreker vraagt zich af waarom geen gebruik is
gemaakt van de tabel in het GES-handboek
(bladzijde. 145) die met kleinere dB- sprongen
werkt.

In de GES-rapportage is aangesloten bij de
berekeningswijze zoals deze is gehanteerd in de
effectonderzoeken behorend bij de verschillende
aspecten. De berekening en beoordeling van
geluidshinder in kleinere dB- sprongen zal meegenomen
e
worden als aandachtspunt voor het MER 2 fase.

471-19

Inspreker stelt dat er ernstige hinder kan optreden
vanaf 42 dB en ernstige slaapverstoring vanaf 40
dB. Daarom dient het rapport ook inzicht te geven
in het aantal ernstig gehinderden en ernstig
slaapverstoorden beneden de 55 dB.

Zie beantwoording Kernpunt: K053

471-20

Inspreker vindt het wenselijk om de varianten
vooral ook te vergelijken met de huidige situatie
(2011) in plaats van de referentiesituatie, omdat
niet bekend is hoe reëel deze is.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

471-21

Inspreker vraagt zich af of het gemiddelde
geluidniveau over de jaren 2006, 2007 en 2008
afdoende is voor het beschermen van de
volksgezondheid. Inspreker wijst erop dat er nu al
trajecten zijn waar het GPP overschreden wordt (zie
figuur 3-2 Geluidproductie in de huidige situatie
(2011) ten opzichte van de
geluidproductieplafonds' op bladzijde 40 van het
e
MER 1 fase). Daar zou nu al iets aan gedaan
moeten worden.

471-22

Inspreker wijst erop dat uit Tabel S.1 (in
Effectrapport Geluid) blijkt dat de referentiesituatie
als uitgangspunt is genomen. Vanuit het oogpunt
van gezondheid is volgens inspreker de toename
ten opzichte van de huidige situatie (2011) echter
veel meer relevant.

Met de invoering van de wet SWUNG zijn
geluidproductieplafonds ingesteld. Hiermee is er een
wettelijk systeem gekomen waarbij het geluid naast het
spoor niet meer ongebreideld kan groeien. Met
geluidproductieplafonds wordt het geluid naast het
spoor door Prorail bewaakt. Jaarlijks vindt er een
monitoring van het geluid plaats en indien de
geluidproductieplafonds dreigen te worden
overschreden, dienen er maatregelen te worden
onderzocht. Uit de jaarlijkse monitoring zal moeten
blijken of de vrees die inspreker uit, ook gegrond is. Deze
e
toets valt buiten de reikwijdte van het MER 1 fase, die is
gericht op het verkrijgen van voldoende vergelijkende
informatie om een goed onderbouwd besluit te kunnen
nemen over de voorkeursvariant tussen Zutphen en
Hengelo. Indien uit de monitoring blijkt dat er sprake is
van een overschrijding, is het aan de spoorbeheerder om
maatregelen te onderzoeken om de GPP’s te verlagen.
Om de huidige situatie 2011 te kunnen vergelijken met
de alternatieven en de referentiesituatie is ook voor
2011 weergegeven of sprake is van overschrijdingen van
de geluidproductieplafonds. Echter, in 2011 waren de
geluidproductieplafonds nog niet van kracht.
Van deze mening van de inspreker wordt kennis
genomen. Bij de beoordeling van de effecten worden
deze vergeleken met de referentiesituatie. De
referentiesituatie is de situatie die zal ontstaan als het
project niet door zou gaan. Op deze wijze wordt de
invloed van de varianten op de milieueffecten niet
verstoord door andere wijzigingen die er optreden
tussen de huidige situatie en de referentiesituatie. Voor
de invloed op de gezondheid wordt verder verwezen
naar het effectrapport gezondheid.

471-23

Inspreker stelt dat uit tabel 3.1 in effectrapport
Geluid blijkt dat er bijna overal een forse toename
is te zien van het aantal goederentreinen t.o.v. de

Bij de bepaling van de effecten van de verschillende
varianten op het geluid wordt rekening gehouden met
de effecten van mitigerende maatregelen
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huidige situatie. Toch blijkt uit bijv. Figuur. 7.3 en
7.4 dat bij een maximaal gevuld GPP de aantallen
>55 dB hoger zijn dan na realisatie. Ook het aantal
gehinderden in de huidige situatie lijkt
onwaarschijnlijk hoog.

(geluidschermen etc.) om de toename van het geluid te
beperken. Dit leidt er toe dat ondanks een toename van
het aantal goederen treinen het aantal gehinderde
personen boven de 55 dB en het geluidbelast oppervlak
minder sterk toeneemt dan inspreker verwacht op basis
van de toename van het goederenverkeer van tabel 3.1
Het aantal gehinderden in de huidige situatie is in figuur
7.3 van het effectrapport geluid aangegeven en is
correct bepaald. Ook in de huidige situatie zijn er vele
geluidsgehinderden boven de 55 dB, met name langs de
IJssellijn en de Twentelijn.
GPP’s leggen de geluidbelasting vast bij
referentiepunten op 50 meter langs het spoor. Het is
juist dat indien een GPP dreigt te worden overschreden
er maatregelen onderzocht dienen te worden om de
geluidbelasting terug te dringen tot onder het GPP. Het
onderzoek naar de maatregelen bestaat uit een
maatregelenafweging op basis van doelmatigheid.
Daarnaast zijn er ook ontheffingsgronden van
landschappelijke, stedenbouwkundige en
verkeerskundige aard en dient de invloed op de natuur
te worden bezien. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de
geluidbelastingen terug te dringen, waarbij het mogelijk
is dat GPP’s moeten worden gewijzigd. Als op
woningniveau niet wordt voldaan aan de streefwaarde
wordt nagegaan of gevelmaatregelen noodzakelijk zijn.

471-24

De GPP's zijn bedoeld om een maximum
geluidniveau te waarborgen. Dat impliceert dat
maatregelen nodig zijn op het moment dat het GPP
wordt overschreden en zelfs als duidelijk is dat de
grens wordt benaderd. Naar de mening van de
inspreker zal aan minimaal het GPP moeten worden
voldaan. Waarom wordt daar nu van afgeweken?

471-25

Het bevreemdt inspreker dat in de huidige situatie
op de IJssellijn het GPP al wordt overschreden.

Zie beantwoording Kernpunt: K177

471-26

Het is inspreker onduidelijk hoe het GPP tot stand is
gekomen. Normaal gesproken het gemiddelde van
de geluidbelasting van 2006, 2007 en 2008 + 1.5 dB.
Dit komt neer op een intensiteitgroei van 40% bij
gelijkblijvende samenstelling. Ten opzichte van
2011 is de te verwachten intensiteitsgroei vele
malen groter en wijzigt de samenstelling ook nog
eens naar meer goederen. Bij toenames van 2 dB of
hoger is er spraken van een reconstructie in de zin
van de Wgh. Inspreker vraagt om goed uit te leggen
hoe het in deze situatie zit.

Voor de totstandkoming van de geluidproductieplafonds
voor spoorverkeer wordt verwezen naar de website
geluidregisterspoor.nl. Het is juist dat bij railverkeer de
hoofdregel is dat de geluidproductieplafonds bepaald
zijn op basis van het gemiddelde van de geluidbelasting
van 2006, 2007 en 2008, vermeerderd met een
werkruimte van 1.5 dB. Deze werkruimte dient om de
beheerder van het spoor de ruimte te geven om
fluctuaties in de verkeersomvang op te vangen en bij
groei van verkeer het treffen van geluidbeperkende
maatregelen te kunnen voorbereiden. Deze 1.5 dB komt
overeen met ca 40% groei. Indien de GPP’s overschreden
worden dient op grond van de Wet milieubeheer
(voorheen de Wet geluidhinder) de spoorbeheerder
maatregelen te onderzoeken om de geluidbelasting
terug te dringen. In het effectrapport geluid is bij het
e
MER 1 fase hier op ingegaan en dit zal in de volgende
fases verder in detail worden uitgewerkt.

471-27

Inspreker wijst er op dat in de Nota van antwoord is
aangegeven dat voor zowel Lden als Lnight wordt

Het geluidonderzoek is uitgevoerd voor een gebied van
1000 meter aan weerszijden van de spoorlijn, waarbij de
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gekeken naar woningen vanaf 45 dB. Los van het
feit of dit voldoende laag is (voor Lnight is vanaf 42
dB een betere maat) geeft de rapportage alleen de
woningen vanaf 55 dB weer. Inspreker vraagt
waarom deze lagere waarden hier niet inzichtelijk
zijn gemaakt?

geluidbelasting bij rasterpunten is berekend en
geluidcontouren zijn bepaald. In het effectrapport geluid
wordt ingegaan op de criteria die voor het aspect geluid
voor het MER beoordeeld dienen te worden te weten
aantal geluidgehinderde personen vanaf 55 dB in klassen
van 5dB tot meer dan 70 dB en het geluidbelast
oppervlak vanaf 55 dB in klassen van 5 dB tot meer dan
70 dB. In het effectrapport gezondheid worden conform
de GES methodiek ook lagere geluidbelastingen
geïnventariseerd evenals Lnight. De GES methodiek
hanteert als ondergrens Lden < 50 dB en Lnight < 44 dB.
De aansluiting met de GES methodiek betekent dat deze
lagere waarden wel afwijken van de in de Nota van
antwoord genoemde waarden, maar dat er wel invulling
is gegeven aan het gestelde in de Nota van antwoord. De
waarde van Lden=45 dB is in de Nota van Antwoord niet
goed opgenomen. Uit het onderzoek is gebleken dat
voor een onderlinge vergelijking van de
geluidgehinderde personen een waarde van Lden=55 dB
een goede maat is. Een onderlinge vergelijking van het
aantal gehinderden op basis van Lden=45 dB leidt niet
tot andere conclusies. Daarnaast zijn tevens ten behoeve
van het aspect Ecologie de geluidcontouren van 45 en 40
dB(A) bepaald van LAeq, 24uur op 1 meter hoogte. Dit is
beschreven in het effectrapport Ecologie.

471-28

Inspreker stelt dat een objectief
belevingsonderzoek ontbreekt waardoor geen
goede basis/referentie is gelegd als straks de
uitvoering een feit is en er klachten gaan ontstaan.

Van deze mening van de inspreker wordt kennis
e
genomen. De MER 1 fase is uitgevoerd met het doel om
vanuit een duidelijk beoordelingskader een goed
onderbouwd besluit te kunnen nemen over de
voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo.
Tracébesluit. Tot dit beoordelingskader behoort geen
belevingsonderzoek.

471-29

Inspreker wijst er op dat in de samenvatting staat
dat alle locaties nu ook al kans hebben op schade
door trillingen. Dit lijkt inspreker onwaarschijnlijk
gezien de afwezigheid van goederentreinen op de
Twentekanaallijn en het lage aantal
goederentreinen op de andere trajectdelen.

Bedoeld wordt dat het project niet leidt tot een
toename van het aantal gebouwen waar mogelijk
schade, conform de SBR A-richtlijn, optreedt. Bij een
aantal gebouwen is in de huidige situatie, ingeschat met
behulp van het gebruikte conservatieve model, schade
niet geheel uit te sluiten. Het aantal gebouwen waar dit
om gaat, neemt niet toe bij het project.

471-30

Inspreker stelt dat het niet reëel lijkt om de
referentiesituatie 2030 als uitgangspunt te nemen
voor Trillingen.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

471-31

De effecten van trillingen (gezondheid en schade)
worden, volgens inspreker, niet volwaardig
meegewogen. Inspreker pleit voor een nulmeting in
de vorm van belevingsonderzoeken en voor
trillingen ook het uitvoeren van een serie metingen.

Het beoordelen van de effecten van trillingshinder is
uitgevoerd conform de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD). Een belevingsonderzoek wordt in de
nabije toekomst uitgevoerd in het kader van het
opstellen van wetgeving met betrekking tot
trillingshinder. De reeds bekende trillingsmetingen en
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bodeminformatie zijn gebruikt als invoer voor het
e
model. Voor de 2 fase van het MER worden
aanvullende (nul)metingen uitgevoerd in gebouwen
rond het spoor. Het project leidt niet tot een toename
van het aantal gebouwen waar mogelijk trillingsschade,
conform de SBR A-richtlijn, optreedt.

471-32

Inspreker wijst er op dat in par. 5.8 een serie
mogelijke maatregelen wordt genoemd (bron,
overdracht ontvanger). Deze spelen echter geen
enkele rol in de afweging, terwijl uit de vergelijking
van de varianten blijkt dat om grote aantallen
woningen en hinderverschillen gaat.

Een eerste indicatie van de te nemen maatregelen is
e
opgenomen in de aanvulling op het MER 1 fase. In deze
aanvulling wordt aangegeven welke maatregelen waar
overwogen dienen te worden om de (toename in)
trillingshinder voldoende te compenseren. Een
doelmatigheidsafweging voor maatregelen wordt tijdens
e
de 2 fase van het MER gemaakt. Dan worden
maatregelen ook nader gedetailleerd.

471-33

Inspreker stelt dat uit de berekeningen blijkt dat
trillingen meer onderscheidend is voor de varianten
dan bijv. geluid. Het MER biedt hierdoor, volgens
inspreker, onvoldoende inzicht om een zorgvuldige
afweging te kunnen maken.

In de aanvulling op het MER 1 fase, dat eind 2013
verschijnt, worden de effecten van de thema's die zijn
onderzocht onderling beter inzichtelijk gemaakt. Een
weging onderling vindt echter niet plaats.

471-34

Inspreker wijst erop dat bij H7 Leemten in kennis de
nulsituatie ontbreekt (belevingsonderzoek en
metingen huidige situatie).

Een belevingsonderzoek wordt in de nabije toekomst
uitgevoerd in het kader van het voorbereiden van
wetgeving met betrekking tot trillingshinder. De reeds
bekende trillingsmetingen en bodeminformatie zijn
e
gebruikt als invoer voor het model. Voor de 2 fase van
het MER worden wel nulmetingen uitgevoerd in
gebouwen rond het spoor.

472-01

Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

473-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

473-02

Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl
('Bathmen zegt 33x nee')

Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')

474-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of

Zie beantwoording Kernpunt: K200

e
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onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

474-02

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 473.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 473.

475-01

Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 14.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 14.

476-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

477-01

Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” en de variant “Ten westen van
Bathmen”. Inspreker is voor de variant
Twentekanaallijn. Inspreker onderbouwt dit met
een argumentatie op hoofdlijnen.
Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” en de variant “Ten westen van
Bathmen”. Inspreker is voor de variant
Twentekanaallijn. Inspreker onderbouwt dit met
een argumentatie op hoofdlijnen.
Inspreker stelt dat voor het MER oude kaarten een
niet-actueel beeld geven en dat foute informatie
aan politici wordt voorgelegd. Daarom is de
inspreker het oneens met het plan PHS-GON.

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

478-03

Inspreker verwacht dat Bathmen wordt ingesloten
door drie grote infrastructurele bouwwerken.
Inspreker vraagt of zijn verwachting juist is.
Inspreker stelt dat Bathmen nu aan de zuidkant de
snelweg A1 heeft en aan de noordkant de
bestaande spoorlijn. Inspreker stelt dat een nieuwe
spoorboog erbij een sterk gevoel van opsluiting
geeft.

Zie beantwoording Kernpunt: K590

478-04

Inspreker bekritiseert de werkwijze dat de grens
van de geluidsnormen wordt opgezocht die ook nog
eens worden vergeleken met de referentiesituatie
in 2030 waarvoor geen maatregelen worden
opgenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K623

478-05

Inspreker stelt dat het geluidsniveau onder de
maximaal toegestane norm blijft, maar dat de
toename van geluid door spoor dat er nog niet is,
wel 100% toeneemt. Inspreker stelt dat door de
beperkte inwoners Bathmen geen geld kan
verwachten voor maatregelen. Inspreker
concludeert dat daardoor de norm heilig is en de
mens er niet toe doet. Inspreker verzoekt daarom
om het buitengebied als financieel doelmatig te
erkennen.

Zie beantwoording Kernpunt: K662

478-06

Inspreker adviseert de minister om Nederland op
de kaart te zetten met een innovatief project.
Inspreker stelt voor om de waterwegen meer te

Zie beantwoording Kernpunt: K509

478-01

478-02

De voorkeur voor de variant “Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.
Zie beantwoording Kernpunt: K501
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gebruiken voor goederenvervoer.
Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” en de variant “Ten westen van
Bathmen”. Inspreker is voor de variant
Twentekanaallijn. Inspreker onderbouwt dit met
een argumentatie op hoofdlijnen.
Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen”, de variant “Ten westen van Bathmen”
en tegen de variant “Kopmaken te Deventer”.
Inspreker is voor de variant “Twentekanaallijn”.
Inspreker onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.
Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen”, de variant “Ten westen van Bathmen”
en de variant “Kopmaken te Deventer”. Inspreker
onderbouwt dit met een argumentatie op
hoofdlijnen.
Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” en de variant “Ten westen van
Bathmen”. Inspreker is voor de variant
“Twentekanaallijn”. Inspreker onderbouwt dit met
een argumentatie op hoofdlijnen.
Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” en de variant “Ten westen van
Bathmen”. Inspreker is voor de variant
Twentekanaallijn. Inspreker onderbouwt dit met
een argumentatie op hoofdlijnen.
Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” en de variant “Ten westen van
Bathmen”. Inspreker is voor de variant
Twentekanaallijn. Inspreker onderbouwt dit met
een argumentatie op hoofdlijnen.

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

486-01

Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” en de variant “Ten westen van
Bathmen”. Inspreker is voor de variant
Twentekanaallijn. Inspreker onderbouwt dit met
een argumentatie op hoofdlijnen.

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

487-01

Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” en de variant “Ten westen van
Bathmen”. Inspreker onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen.

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

488-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of

Zie beantwoording Kernpunt: K200

479-01

480-01

481-01

482-01

483-01
484-01

485-01

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

De uitspraak tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen”, de variant “Ten westen van Bathmen” en de
variant “Kopmaken te Deventer” zijn geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.
De uitspraak tegen de Bathmen bogen en de voorkeur
voor de variant “Twentekanaallijn” zijn geregistreerd.

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

Pagina 518 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

489-01

Inspreker spreekt de verwachting uit bij toename
van het aantal goederentreinen veel hinder te
ondervinden, vooral in de nacht.

Van deze mening van de inspreker wordt kennis
e
genomen. De MER 1 fase is uitgevoerd met het doel om
vanuit een duidelijk beoordelingskader een goed
onderbouwd besluit te kunnen nemen over de
voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. Bij de
uitwerking van de plannen zullen de maatregelen
uitgewerkt worden om, rekening houdend met de
wettelijke kaders de omwonenden te beschermen tegen
geluidhinder.

489-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

490-01

Inspreker stelt dat de geluidmaatregelen voor de
Twentekanaallijn ten opzichte van de overige
varianten het meest ingrijpend zijn, namelijk bijna
over de gehele lengte en dan ter hoogte van Goor,
Delden, Hengelo.

Van deze mening van de inspreker wordt kennis
e
genomen. De MER 1 fase is uitgevoerd met het doel om
vanuit een duidelijk beoordelingskader een goed
onderbouwd besluit te kunnen nemen over de
voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. Bij de
uitwerking van de plannen zullen de maatregelen
uitgewerkt worden om, rekening houdend met de
wettelijke kaders de omwonende te beschermen tegen
geluidhinder.

490-02

Inspreker stelt dat de streefwaarden trillingshinder
voor de Twentekanaallijn t.o.v. de overige varianten
het meest worden overschreden bij de
Twentekanaallijn namelijk circa 1.000 gebouwen
tegenover ca. 600 gebouwen bij Kopmaken
Deventer. In de varianten via Bathmen blijft de
overschrijding van de streefwaarde beperkt tot
rond de 300 gebouwen.

Dat is correct. Deze overweging zal worden
meegenomen door de Staatssecretaris bij het nemen
van een besluit.

490-03

Met betrekking tot Ecologie stelt inspreker dat uit
de figuren 5-13, 6-13, 7-14 en 7-15 en de daarop
vermelde gegevens hoe dan ook moet worden
geconcludeerd, dat de Twentekanaallijn het meest
negatief voor de ecologie is.

In de tekst op bladzijde 162 is aangegeven dat de
Twentekanaallijn de grootste negatieve effecten heeft
op ecologie.

490-04

Inspreker stelt dat de te compenseren oppervlakte
EHS op het landgoed De Bannink van 4.7 ha
vermoedelijk op een misverstand berust. Uit
vergelijking van figuur 5-5 met figuur 5-11 blijkt, dat
de westelijke variant wel de oostzijde van het
landgoed doorsnijdt, maar dat die oostzijde niet in
de EHS ligt. Overigens is de aanduiding van de EHS
op figuur 5-5 door het besluit van Gedeputeerde
Staten van Overijssel van 30 mei jongstleden .
inmiddels achterhaald, namelijk aanzienlijk in

De 4,7 ha te compenseren oppervlakte EHS waar
inspreker over spreekt, heeft betrekking op het gehele
tracé van de westelijke boog. Inspreker merkt terecht op
dat de westelijke variant wel de oostzijde van het
landgoed De Bannink doorsnijdt (aantasting 4,5 ha; tabel
5-20; bladzijde. 95), maar dat die oostzijde niet in de EHS
ligt. Het besluit waar inspreker over spreekt is
vastgesteld op 3 juli 2013. Aangezien het MER in mei is
opgeleverd is geen rekening gehouden met de nieuwe
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oppervlakte teruggebracht.

begrenzing van de EHS.

490-05

Inspreker stelt dat op het tracé van de
Twentekanaallijn de grootste schade aan de EHS en
aangrenzende ecologische verbindingszones wordt
aangericht en dan niet alleen in lengte en
oppervlakte, maar ook qua verstoring. De mate
waarin die schade zal ontstaan, komt in de
beoordeling van het effect op de ecologie, in
vergelijking met de varianten ter weerszijden van
Bathmen, ten onrechte niet tot uitdrukking. (N.B.:
figuur 7-7 verbeeldt slechts de geluidcontouren op
één deel' van de EHS in het tracé van de
Twentekanaallijn, terwijl de EHS op die lijn vier keer
wordt doorsneden!).

In het MER 1 fase staat inderdaad in figuur 7-7 een deel
van de geluidscontour voor de Twentekanaallijn. In het
effectrapport ecologie staan in de bijlage de
geluidscontouren voor de gehele Twentekanaallijn. In
het MER zijn de effecten van geluid op de EHS langs de
gehele Twentekanaallijn onderzocht en niet alleen het
deel dat is weergegeven in figuur 7-7.

490-06

Inspreker stelt dat het Nationaal Landschap de
Graafschap wordt aangetast bij realisering van de
Twentekanaallijn en dat een groot aantal
kleinschalige beplantingen moet verdwijnen.
Optelling van te compenseren aantallen leidt voor
de Twentekanaallijn tot een hogere uitkomst dan
bij de varianten ter weerszijden van Bathmen. Ook
het karakter van de spoorlijn tussen Zutphen via
Lochem naar Hengelo zal ingrijpend wijzigen door
verdubbeling van grote delen van het spoor,
plaatsing over grote lengte van geluidschermen en
het aanbrengen van een bovenleiding over het
gehele tracé. Het is dan onbegrijpelijk, dat de
gevolgen voor het landschap minder ernstig
worden beoordeeld dan bij de varianten ter
weerszijden van Bathmen.

Wat inspreker stelt over de Twentekanaallijn is waar. Bij
de vergelijking van de Twentekanaallijn variant met de
Bathmenvarianten scoort de variant Ten oosten van
Bathmen vergelijkbaar en de variant “Ten westen van
Bathmen” minder gunstig. Dit is de beoordeling nadat
compensatie en mitigatie heeft plaatsgevonden. Dat de
Bathmenvarianten nieuwe doorsnijdingen zijn in een
waardevol gebied telt zwaar mee.

490-07

Inspreker stelt ten aanzien van de ruimtelijke
effecten dat het erop lijkt dat bij de beoordeling
ervan het ruimtebeslag buiten beschouwing is
gelaten. Als de tabellen 5-22, 6-22 en 7-23 naast
elkaar worden gezet, blijkt het ruimtebeslag, ook
wat de doorsnijding betreft, door de
Twentekanaallijn het grootst, echter volgens tabel
8-22 het kleinst (?!).

Inspreker vergelijkt de tabellen 5-22,6-22 en 7-23 met de
samenvattende tabel ruimtelijke effecten 8-15. Hierin is
een beoordeling opgenomen van de effecten
verschillende varianten op het thema ruimtelijke
effecten na compensatie en mitigatie, dat zijn behalve
ruimtebeslag ook andere ruimtelijke effecten zoals
ruimtelijke structuur en samenhang. In totaal pakt de
score voor de Twentekanaallijn dan minder slecht uit
dan de beiden Bathmenvarianten, maar minder slecht
dan bij de variant Kopmaken Deventer.

490-08

Inspreker stelt dat de landgoederen Ampsen en
Twickel kunnen worden omschreven als van
nationaal belang zijnd cultuurhistorisch erfgoed en
e
dat dit niet in het MER 1 fase aan de orde is
gesteld. De schadelijke effecten op beide zeer
bijzondere landgoederen zijn groter dan de
afzonderlijk onderzochte parameters doet
vermoeden.

De waarde van deze gebieden staat niet ter discussie.
Mede op basis van informatie van o.a. Provincie,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Gemeenten zijn de
effecten bepaald. De effecten op deze landgoederen zijn
bepaald op het grootste bekende oppervlakte, dus niet
op het veelal veel kleinere beschermde gedeelte.

e
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490-09

Inspreker stelt dat de Twentekanaallijn niet alleen
het meest schadelijk is, maar ook de hoogste
investering vergt, namelijk gemiddeld genomen
meer dan het dubbele van de investering in de
andere varianten. Dit resulteert in een totaalbedrag
van minimaal € 400 miljoen tot maximaal € 600
miljoen. Deze enorme investering levert t.o.v. de
andere varianten een minder toekomstvaste
goederenlijn op.
Inspreker stelt dat het enige motief wat voor de
Twentekanaallijn zou kunnen pleiten, t.w. een lager
energieverbruik, niet opweegt tegen alle nadelen
en (extra) risico's t.o.v. de andere varianten.

Het is correct dat de variant Twentekanaallijn de
hoogste investeringskosten met zich meebrengt. De
toekomstvastheid van de variant Twentekanaallijn is
lager dan van de andere varianten. De variant
Twentekanaallijn heeft ook voordelen zoals de kortste
rijtijd en het laagste energieverbruik.

491-01

Inspreker stelt dat als de variant Kopmaken te
Deventer of Spoorboog ten westen van Bathmen
doorgaat hun bedrijfsvoering ernstig (veehouderij)
wordt bedreigd. Zowel bereikbaarheid percelen,
koeien niet meer buiten kunnen laten lopen en
daarbij behorende extra kosten maken het moeilijk
om nog een goed inkomen uit hun bedrijf te halen.

Zie beantwoording Kernpunt: K162

492-01

Inspreker wil boer worden op familiebedrijf maar
ziet bedreigingen bij uitvoering van variant
Kopmaken te Deventer of Ten westen van Bathmen
voor de levensvatbaarheid van het bedrijf. De
bereikbaarheid van akkers vanwege de inklemming
met de A1 en spoorlijn Deventer Holten wordt
moeilijk. Omrijden kost tijd en geld.

Zie beantwoording Kernpunt: K162

493-01

Inspreker heeft een agrarisch bedrijf op landgoed
De Bannink en vindt het vreemd dat met de
plannen zomaar bouwwerken mogen worden
geplaatst in dit waardevolle landschap.

Ook voor het plaatsen van bouwwerken in waardevolle
landschappen is dit project gehouden aan wettelijke
voorschriften en procedures.

493-02

Inspreker stelt dat als de variant Kopmaken te
Deventer of Spoorboog ten westen van Bathmen
doorgaat hun bedrijfsvoering ernstig (veehouderij)
wordt bedreigd. Zowel bereikbaarheid percelen,
koeien niet meer buiten kunnen laten lopen en
daarbij behorende extra kosten maken het moeilijk
om nog een goed inkomen uit hun bedrijf te halen.

Zie beantwoording Kernpunt: K162

493-03

Inspreker stelt dat in hun persoonlijke geval het
woongenot bedreigd wordt door meer lawaai, ook
als mitigerende maatregelen ervoor zorgen dat
onder de geluids/trillingen en gezondheidsnormen
wordt gebleven.

Nadat het MER 1 fase is uitgevoerd zullen er in een
e
vervolgonderzoek voor het MER 2 fase en het
(Ontwerp) Tracébesluit maatregelen verder in detail
worden uitgewerkt en worden afgewogen. Hierbij zal
naast een afweging van de financiële doelmatigheid met
het doelmatigheidscriterium ook een afweging
plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met
andere ontheffingsgronden van landschappelijke,
stedenbouwkundige en verkeerskundige aard en de
invloed op de natuur. Deze totale afweging zal leiden tot
het uiteindelijke maatregelenpakket om de

490-10

De staatssecretaris neemt in de besluitvorming de
voordelen en nadelen van de varianten mee.

e
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geluidbelastingen terug te dringen. Pas dan is aan te
geven of er bij de woning van de inspreker sprake is van
een verslechtering van het akoestisch klimaat en zijn
woongenot. Naast doelmatige maatregelen wordt ook
onderzocht of de streefwaarde ter plaatse van woningen
wordt bereikt. Bij een overschrijding van de
streefwaarde wordt onderzocht of gevelmaatregelen
noodzakelijk zijn.

494-01

Om calamiteiten in de woonleefomgeving voor te
zijn verzoekt inspreker geen onverantwoorde
besluiten te nemen waarbij een grote groep
bewoners aan toenemende gevaren worden
blootgesteld en het woonklimaat van duizenden
bewoners dermate verslechtert dat dit gevolgen zal
hebben voor hun gezondheid.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

494-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

494-03

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

494-04

Wat zijn de effecten van de voorgestelde
maatregelen tot reductie van de overlast en
gevaren zelf: Een geluidsscherm kan effectief zijn
om geluidsbelasting te beperken maar kan een
negatief effect hebben op de veiligheid
(bereikbaarheid voor hulpdiensten, vluchtroutes).

Zie beantwoording Kernpunt: K029

494-05

Wat zijn de effecten van de voorgestelde
maatregelen tot reductie van de overlast en
gevaren zelf: Een geluidsscherm kan effectief zijn
om geluidsbelasting te beperken maar kan een
negatief effect hebben op de omgevingskwaliteit
(landschappelijk of stedenbouwkundig) en het
woongenot (uitzicht).

De effecten worden in het MER 1 fase beschreven. In de
e
Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013 wordt
gepubliceerd, zal extra aandacht worden besteed aan de
visuele effecten en worden extra visualisaties gemaakt.

494-06

Wat zijn de effecten van de voorgestelde
maatregelen tot reductie van de overlast en
gevaren zelf:Een geluidsscherm kan effectief zijn
om geluidsbelasting te beperken maar kan een
negatief effect hebben op de natuur (leefgebied en
verbindingen).

In het effectrapport ecologie zijn faunapassages
opgenomen. Hierbij is ook de locatie van de
geluidschermen meegenomen.

e
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494-07

Inspreker vraagt: De in gebruik zijnde sporen
worden niet benut voor het PHS, passagiersvervoer
zonder spoorboekje. Is derhalve toe te lichten
waarom juist daarover z.g. goederenpaden gepland
moeten worden?

Met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt
spoorboekloos rijden mogelijk in de drukke delen van
Nederland en komt er extra ruimte voor
goederenvervoer. De Betuweroute gaat nog meer
gebruikt worden. Zo gaan de goederentreinen van
Rotterdam naar Noord-Duitsland en verder niet meer
dwars door de Randstad via Weesp maar over de
Betuweroute en de IJssellijn. Ook treinen van
Roosendaal naar Bentheim gaan via Den Bosch Nijmegen naar de IJssellijn en rijden niet meer via
Utrecht - Amersfoort. Het spoor op de route ElstOldenzaal wordt voor deze extra treinen geschikt
gemaakt en de aansluitingen van het spoor worden
verbeterd.

494-08

Inspreker vraagt wat de relatie is tussen de
goederenpaden en het PHS.

Als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor
(PHS) wordt het spoor tussen Elst en Oldenzaal geschikt
gemaakt voor 1 extra goederenpad .Vanuit dit
uitgangspunt worden maatregelen genomen.

494-09

Inspreker vraagt: Is het zo dat bij vermindering van
goederenvervoer in totaliteit ook vermindering van
de transportruimte op de Betuwelijn ontstaat? Wat
zijn daarvan de gevolgen voor IJssellijn en
Twentekanaallijn?

Nee, wanneer de hoeveelheid goederenvervoer per
spoor afneemt zal de ruimte voor goederentransport
over de Betuweroute juist toenemen. Dat heeft geen
gevolgen voor de Twentekanaallijn en de IJssellijn, want
daar worden goederentreinen verwacht met een
herkomst of bestemming in Scandinavië, Noord- en
Oost-Duitsland, Polen. Voor dergelijke treinen is
eventuele extra ruimte op de Betuweroute in Duitsland
niet interessant, want dat zou een grote en kostbare
omweg betekenen.

494-10

Inspreker vraagt of als goederentreinen buiten de
piekmomenten van personenvervoer zouden
kunnen rijden (doelmatiger) andere
goederentrajecten wel nodig zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K098

494-11

Inspreker vraagt: Internationaal te vervoeren
goederen maken bijna geheel gebruik van varende
transportmogelijkheden (zeeën, rivieren). Deze
transporten vergen relatief veel tijd. Is het van
eminent tijdwinstgevend belang om en aan- en
afvoer naar verzamelplaatsen (havens, terminals) in
een zo kort mogelijke tijd uit te voeren? Kan daar
een economische toelichting op gegeven worden?

Zie beantwoording Kernpunt: K012

494-12

Inspreker vraagt: Waarom is er geen Schipholroute
gepland? Volgens de inzichten van jongstleden
aangetreden regeringen heeft Schiphol een
aanmerkelijk belang in goederentransporten via het
vliegverkeer.
Inspreker vraagt of er wordt gewerkt met een
geplande dienstregeling voor de goederenpaden en
hoe luiden deze bijgeval?

Zie beantwoording Kernpunt: K187

494-13

Voor elke variant is een dienstregeling gemaakt: daarin
alle verwachte reizigerstreinen plus ruimte voor 1 extra
goederentrein per uur en per richting.
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494-14

Inspreker vraagt hoe handhaving van
veiligheidseisen goederenvervoer is gewaarborgd
als de goederenpaden voorlopig over de bestaande
trajecten (met niet op goederenvervoer ingerichte
faciliteiten) plaats zal moeten vinden.

Ook thans zijn de spoorlijnen in het studiegebied
geschikt voor alle soorten goederenvervoer. Daarvoor
zijn geen speciale veiligheidsvoorzieningen nodig.

494-15

Inspreker vraagt of de uitvoering van maatregelen
ten aanzien van geluidssanering ter plaatse van
woonconcentraties geschiedt voor aanvang van het
gebruik van goederenpaden? En in welke kwaliteit
voor de nachtelijke uren bij piekbelasting? Hoe
wordt dit opgevangen door de productie van
laagfrequent geluid?

Nadat het MER 1 fase is uitgevoerd zullen er in een
e
vervolgonderzoek voor het MER 2 fase en het
(Ontwerp) Tracébesluit maatregelen verder in detail
worden uitgewerkt en worden afgewogen. Deze totale
afweging zal leiden tot het uiteindelijke
maatregelenpakket om de geluidbelastingen terug te
dringen. In de periode tot en met juli 2012 zijn de
saneringssituaties op het projectgedeelte de afgelopen
jaren al aangepakt langs de Twentelijn. De
geluidschermen en gevelisolatie maatregelen staan
bekend als ‘NaNOV-sanering’. De saneringsprogramma’s
zijn versneld uitgevoerd in combinatie met extra
maatregelen als gevolg van het niet aanleggen van de
Noordelijke aftakking van de Betuweroute. Het
voortzetten van de landelijke geluidsanering is
ondergebracht in een gezamenlijk programma: het
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). De
resterende saneringswoningen gelegen binnen het PHS
project Goederenroute Oost-Nederland worden daarin
meegenomen. De maatregelen worden bepaald na een
toets van de geluidbelasting uitgedrukt als Lden aan de
wettelijke grenswaarden. Deze geluidbelasting Lden gaat
uit van het gemiddelde equivalente geluidniveau.
Piekbelasting gedurende de nachtelijke uren worden
niet als zodanig gerapporteerd en beoordeeld. De
systematiek van de wettelijke beoordeling van
railverkeer gaat enkel uit van equivalente (gemiddelde)
geluidniveaus. Dit wil niet zeggen dat pieken in het
geheel geen rol spelen. Meer pieken leiden immers tot
hogere waarden van het equivalente geluidniveau,
evenals hogere pieken. Als zodanig houdt het
equivalente geluidniveau rekening met de geluidniveaus
tijdens de piek van de passage, maar ook met het aantal
pieken. Bij railverkeer is laagfrequent geluid, doordat in
geen varianten sprake is van een ondergrondse
constructies, geen onderwerp dat bijzondere aandacht
e
verdient bij de afweging van varianten. In de 2 fase
MER wordt beoordeeld of laagfrequent geluid een rol
speelt en zal in het onderzoek worden meegenomen.

494-16

Inspreker vraagt om gegevens en uitleg over het
effect van piek- en laagfrequent geluid op de
gezondheid. Kernvraag hierbij is bij welk niveau
geluid schadelijk is. I&M hanteert 55 dB als norm

Zie beantwoording Kernpunt: K053

e
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terwijl GGD Twente stelt dat geluid vanaf 42 dB al
schadelijk is.

494-17

Inspreker vraagt welke overschrijdingen zijn te
verwachten van het vastgelegde geluidsplafond.
Hoe worden deze geregistreerd? Welke
maatregelen worden er op voorhand genomen bij
het optreden van de overschrijdingen? Te denken
valt aan minder treinen, lagere snelheden, andere
tijdsmomenten te kiezen!

Omdat overal waar nodig geluidbeperkende
maatregelen worden getroffen zijn er geen
overschrijdingen van de vastgelegde geluidplafonds te
verwachten.

494-18

Inspreker vraagt: Van elk type automobiel wordt
een Europees certificaat van toelating op Europese
wegen verlangd. Het type dient te kunnen voldoen
aan de richtlijnen van deelname aan verkeer en
veiligheid. Is het materieel van de spoorvervoerders
aan soortgelijke regelgeving onderhevig? Welke
autoriteit heeft daar zeggenschap en controle over?

Zie beantwoording Kernpunt: K022

494-19

Inspreker vraagt welke regelgeving voorhanden is
m.b.t. samenstelling lengte goederentreinen, aslast, geluidsproductie per as-stel en
geluidsproductie totale trein?

Zie beantwoording Kernpunt: K105

494-20

Inspreker vraagt: Bekend is dat de wettelijke
regelgeving op gebied van geluid- en grondtrillingen
niet compleet is wegens onbekendheid met de
materie. Welke maatregelen worden de vervoerder
opgelegd bij onverhoopte overschrijdingen van
geluid- en grondtrillingen?

494-21

Inspreker vraagt waarom er, in tegenstelling tot de
route over de Betuwelijn, geen
veiligheidsmaatregelen en voorzieningen noodzakelijk zijn wanneer een trein
met gevaarlijke stoffen over de
Twentekanaallijn/Twentelijn rijdt. Inspreker vraagt
waarom er voor vervoer over bestaand spoor door
Oost Nederland niet dezelfde richtlijnen aangaande
geluid, veiligheid, gezondheid, trillingen, milieu
etcetera gelden als voor de Betuweroute.

1) Met betrekking tot geluid:
Omdat overal waar nodig geluidbeperkende
maatregelen worden getroffen zijn er geen
overschrijdingen van de vastgelegde geluidplafonds
te verwachten. Voordat een overschrijding dreigt zal
ProRail al ingrijpen.
2) Met betrekking tot trillingen:
Als er onverhoopt toch trillingsschade optreedt kan
de bewoner zich wenden tot ProRail om samen te
bezien of de schade het gevolg is van het
treinverkeer, en wat daar aan te doen is. Voor de
situatie dat er ondanks maatregelen onverhoopt
toch ongewenst hoge trillinghinder optreedt is
thans nog geen zicht op vervolgstappen.
Zie beantwoording Kernpunt: K086

494-22

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te

Zie beantwoording Kernpunt: K122
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doen plaatsvinden.

494-23

Inspreker vraagt: Welke coördinerende
maatregelen worden ontwikkeld voor de diverse
locale Hulpdiensten bij calamiteiten
treinongelukken, speciaal bij goederentreinen?
Opzetten van protocollen die ook daadwerkelijk
geoefend worden, aanvalsplan, evacuatieplan!
Inspreker mist een plan van aanpak bij calamiteiten
gebaseerd op locale situaties. Te denken valt aan
vrijwaring van aantasting voor woonconcentraties,
industriecomplexen en natuurgebieden.

Zie beantwoording Kernpunt: K027

494-24

Inspreker vraagt: Welke meldingsplicht krijgt de
vervoerder opgelegd m.b.t. de te vervoeren
stoffen? M.b.t. de route vaststelling en
tijdsmomenten bij passeren van woonkernen. Op
welke wijze worden de betreffende locale
autoriteiten en hulpdiensten vooraf geïnformeerd?

In de Spoorwegwet is vastgelegd dat de vervoerder
voorafgaand aan het vertrek van een goederentrein alle
gegevens over de samenstelling van de trein en de per
wagon vervoerde stofsoort moet doorgeven aan de
infrabeheerder (ProRail). De route en de dienstregeling
worden vastgesteld door Prorail. De locale hulpdiensten
worden niet vooraf geïnformeerd, maar ingeval van een
incident met een trein met gevaarlijke stoffen zijn
binnen maximaal 10 minuten alle gegevens over die
trein beschikbaar bij de lokale hulpdienst.

494-25

Inspreker vraagt: M.b.t. planschade geeft het MER
geen richtlijnen! Welke richtlijnen worden alsnog
opgenomen in de uitvoeringen van de aangedragen
varianten?

Het uitgangspunt van PHS is dat er zoveel mogelijk
wordt gedaan om eventueel nadeel voor de omgeving,
zoals bijvoorbeeld geluidstoename, trillingsschade en/of
omrijschade tegen te gaan. Dit gebeurt onder meer door
middel van het aanbrengen van raildempers en
geluidsschermen. Desondanks zou het kunnen
voorkomen dat een woning door de gevolgen van het
project in waarde daalt of dat een bedrijf omzetderving
lijdt. Wanneer deze situatie zich voordoet dan kan na
vaststelling van het tracébesluit, welk besluit naar
verwachting pas in 2016 zal worden genomen - een
verzoek om tegemoetkoming van deze schade ingediend
worden op grond van de 'Regeling nadeelcompensatie
Verkeer en Waterstaat 1999'.

494-26

Inspreker vraagt: Klopt het dat de uitvoering van de
diverse te maken voorzieningen en inrichtingen om
budgetredenen van 2020 verschoven worden naar
2030? Hoe kunt u dan verklaren dat de geplande
vier varianten heden ten dage toch kunnen voldoen
aan de gestelde beheersing van geluid en trillingen,
aan alle maatregelen die verband houden met de
bescherming van het totale woonleefmilieu?

Of de uitvoering van de werkzaamheden in de tijd wordt
verschoven is nog niet bekend; de staatssecretaris
besluit daarover eind 2013.

494-27

Het sluiten van overwegen kan effectief zijn om de
veiligheid te vergroten, maar kan leiden tot extra
geluidsbelasting op andere plekken (wijziging
verkeersstromen).

Er is in het onderzoek voor het MER niet gebleken dat er
vanwege de extra goederentreinen overwegen gesloten
moeten worden; dat is dan ook niet de bedoeling.

494-28

Het sluiten van overwegen kan effectief zijn om de

Er is in het onderzoek voor het MER niet gebleken dat er
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veiligheid te vergroten, maar kan leiden tot extra
luchtvervuiling op andere plekken (wijziging
verkeersstromen).

vanwege de extra goederentreinen overwegen gesloten
moeten worden; dat is dan ook niet de bedoeling.

494-29

Het sluiten van overwegen kan effectief zijn om de
veiligheid te vergroten, maar kan leiden tot extra
gevaar op andere plekken (wijziging
verkeersstromen).

Er is in het onderzoek voor het MER niet gebleken dat er
vanwege de extra goederentreinen overwegen gesloten
moeten worden; dat is dan ook niet de bedoeling.

494-30

Zo ligt het voor de hand dat de overweg voor ons
huis vervangen zal worden door een viaduct op 15
meter van ons huis en dus dubbele geluidsoverlast
op zal leveren.

Er is in het onderzoek voor het MER niet gebleken dat er
vanwege de extra goederentreinen overwegen gesloten
moeten worden; dat is dan ook niet de bedoeling.

494-31

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

495-01

Inspreker stelt dat de geluidsbelasting in Bathmen
in de huidige situatie al boven de normen ligt.

De geluidbelasting in Bathmen vanwege het spoor ligt
thans onder de wettelijke norm.

495-02

Inspreker stelt dat het voornemen om Bathmen
extra te belasten met een spoorboog
onaanvaardbaar is omdat dit een extra verzwaring
en aantasting van het leef- en woonmilieu van
inwoners van Bathmen is.

Zie beantwoording Kernpunt: K126

496-01

Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” en de variant “Ten westen van
Bathmen”. Inspreker onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen.

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de spoorbogen bij Bathmen zijn
geregistreerd. Van uw onderbouwing is kennis genomen.

497-01

Inspreker geeft aan dat er geen/minder noodzaak is
de spoorlijn aan te leggen aangezien de
economische groei stagneert en de invloed hiervan
op de goederen prognoses niet voldoende is
meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K125

497-02

Inspreker vraagt wat de echte toegevoegde waarde
is van het schuiven met containers die voor
Duitsland bestemd zijn, terwijl Duitsland alles zet
op de ontwikkeling van de havens van Hamburg en
Bremen.

Het goederenvervoer dat op de Goederenroute OostNederland wordt verwacht heeft herkomst of
bestemmingen in Scandinavië, Noord- en Oost-Duitsland
en in Polen, en dus niet uitsluitend in Duitsland. De
verladers zoeken voor het vervoer een optimale
logistieke keten; in sommige gevallen loopt die
vervoersketen via Rotterdam, in andere gevallen via
Hamburg of Bremen.

497-03

Inspreker hoopt dat financiële ongelukken zoals
gemaakt bij recente vervoersprojecten zullen
worden voorkomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K145

497-04

Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn de
meeste wissels telt van alle varianten, enkelbaans
stukken heeft en dat het MER hier 85 Km/h (80
km/h op wissels) aangeeft. Dit geeft volgens
inspreker een structureel onveilige situatie omdat
treinen zullen worden stilgezet om op elkaar te
wachten. Inspreker refereert naar eigen beleid om

Zie beantwoording Kernpunt: K084
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treinen met gevaarlijke stoffen niet stil te laten
staan. Inspreker refereert verder aan het ongeluk in
Wetteren dat gebeurde doordat de goederentrein
met een snelheid van boven de 80 km/h een wissel
passeerde.

497-05

Inspreker stelt dat geluidschermen van 4 meter
hoog een grote visuele beperking vormen en/of dat
zij het huidige vrije uitzicht van de aanwonenden en
de leefbaarheid zeer negatief beïnvloeden.
Aangezien dorpskernen (visueel) in tweeën worden
gedeeld wordt hierbij vaak de vergelijking met de
'Berlijnse muur' aangehaald.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

497-06

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

497-07

Inspreker vraagt of er ook rekening gehouden
wordt met het vlakbij het spoor gelegen ziekenhuis
tussen Delden en Hengelo.

ProRail maakt, parallel aan het MER, samen met de
Veiligheidsregio's (hulpdiensten) een zogenaamd
Integraal Veiligheidsplan. In dat plan wordt ook gekeken
naar eventueel benodigde maatregelen ter hoogte van
het ziekenhuis en andere kwetsbare locaties.

498-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

499-01

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

499-02

Inspreker stelt dat de berekening van geluid niet
juist is. Geluid en trillingen zullen met PHS GON veel
erger worden.

De berekeningen van de verwachte geluidbelasting in
het MER zijn gemaakt volgens de wettelijk
voorgeschreven rekenmethode.

499-03

Inspreker wil inzage in het aantal bewoners die
liggen tussen de 1 en 100% legaliteitsgrenzen voor
externe veiligheid.

De gevraagde informatie is te vinden in het
aspectrapport 'Externe veiligheid' bij het MER.

499-04

Inspreker wijst erop dat in de folder spoorveiligheid
onjuist wordt vergeleken met de kans op
verdrinking door een dijkdoorbraak.

Het is niet duidelijk waarom de inspreker de vergelijking
onjuist vindt.

499-05

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder

Zie beantwoording Kernpunt: K008
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afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

499-06

Inspreker twijfelt aan de prognoses, zie de
Betuwelijn. Daarnaast heeft de inspreker ook te
maken met de opwaardering van de spoorlijn
Zwolle-Enschede.

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Voor het MER
heeft IenM gekozen voor het hanteren van het
economische hoge scenario. De concessie voor het
reizigersverkeer op Zwolle-Enschede is nog niet
aanbesteed. Onbekend is wat de toekomstige frequentie
zal zijn. In geval van frequentieverhoging kunnen
maatregelen tot capaciteitsvergroting en/of
herroutering worden beschouwd.

500-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

500-02

Inspreker stelt dat er in het rapport geen aandacht
is gegeven aan de uitstoot van uitlaatgassen als
gevolg van het grote aantal auto's bij het passeren
van de treinen.

Zie beantwoording Kernpunt: K010

500-03

Inspreker stelt dat de bereikbaarheid van de stad
Delden in het geding is. Bij oponthoud van
meerdere minuten, staat de weg vast vanaf de
kanaalbrug. Dit is een economisch debacle.

De overweg Spoorstraat/ Berhardstraat is een van de
overwegen waar sprake is van een (beperkte)
overschrijding van de in dit MER aangenomen
e
streefwaarde voor gemiddelde wachttijd. In het MER 2
fase zal, na een eventuele keuze voor een tracévariant
via de Twentekanaallijn, meer gedetailleerd naar de
verkeerssituatie op de overweg gekeken worden. Op de
Europalaan is geen sprake van een overschrijding van de
streefwaarde voor gemiddelde wachttijd.

500-04

Inspreker stelt dat de inwoners van Delden een
risico lopen indien er zich een noodsituatie

Dit aspect wordt (niet alleen voor Delden) meegenomen
in het Integraal veiligheidsplan voor de Goederenroute
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voordoet. De ambulance kan geen doorgang
vinden.

Oost-Nederland, dat ProRail samen met de
Veiligheidsregio's maakt.

500-05

Inspreker maakt zich zorgen om de externe
veiligheid. Volgens inspreker is er slechts één
vluchtroute bij een calamiteit in Delden.

De mogelijkheden om tijdig te kunnen vluchten
incidenten op het spoor, en de aanvullende maatregelen
die wellicht nodig zijn, worden in kaart gebracht in het
Integraal Veiligheidsplan voor de Goederenroute OostNederland, dat door ProRail samen met de
Veiligheidsregio's wordt gemaakt.

500-06

Inspreker stelt dat de geluidshinder niet geheel kan
worden opgevangen door schermen en wil weten
hoe wordt omgegaan met 'gaten' in het
geluidscherm bij overwegen.

Zie beantwoording Kernpunt: K173

500-07

Inspreker stelt dat de geluidschermen Stad Delden
in tweeën delen en zodoende de bewoners in
getto's te laten wonen.

Zie beantwoording Kernpunt: K132

500-08

Inspreker stelt dat bij het realiseren van dit plan alle
woningen in Delden tientallen procenten minder
waard zullen worden.

Per variant is door ProRail een inschatting gemaakt van
de kosten voor nadeelcompensatie (planschade). Deze
kosten zijn opgenomen in de kostenraming die in
Hoofdstuk 8 van het MER is opgenomen. Het is van
belang te beseffen dat niet de volledige
waardevermindering voor vergoeding in aanmerking
komt, als uiteindelijk wordt gekozen voor een variant in
de nabijheid van uw eigendom. Bij het bepalen van de
hoogte van de waardevermindering die voor vergoeding
in aanmerking komt spelen begrippen als 'normaal
maatschappelijk risico' en de 'voorzienbaarheid' van het
besluit een belangrijke rol.

500-09

Inspreker stelt dat in de voorlichting werd verteld
dat het uitgereikte formulier alleen bedoeld was
voor het voorlichtingsbureau. Inspreker verlangt
dat dit schrijven ter kennis wordt gebracht aan het
Ministerie en de Staten Generaal.

Het enquêteformulier dat tijdens de informatie avond
werd uitgedeeld is bedoeld om een beeld te krijgen van
de beleving van de avond. Dit is nodig om de
informatievoorziening waar nodig te verbeteren.

501-01

Inschrijver stelt dat er geen noodzaak is voor de
aanleg van extra spoor voor goederentreinen.
Inspreker stelt dat de Betuweroute genoeg zal zijn
mits de spoorlijn in Duitsland een vervolg traject
krijgt. Maak werk van dit derde spoor.

Zie beantwoording Kernpunt: K129

501-02

Inspreker verwacht grote verandering in de
transportsector; uitbreiding havens in Duitsland,
goederen rechtstreeks bij de klant afleveren, 3Dprinten, meer streekproducten en zelfvoorziening
en andere concepten.

Uw argumenten doelen op minder goederenstromen
dan geprognosticeerd. De uitgangspunten waarop de
gehanteerde prognose is gebaseerd zijn vastgesteld door
het ministerie van IenM en gedeeld met de Tweede
Kamer. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in het
TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer' welke is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-
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vervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen

0.50101

Inspreker wijst erop dat er wetenschappelijke
onderzoeken zijn gedaan waarin wordt vermeld dat
(nacht-) lawaai de gezondheid ernstig schaadt.

In het effectrapport gezondheid is beschreven wat de
effecten kunnen zijn van ernstige slaapverstoring. De
gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door middel
van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight en dat deze bepalend is.

501-01

Inspreker stelt dat er nu ook al veel treinlawaai is
en dat het ongeloofwaardig is dat een
geluidsscherm of treinen met een
geluidvriendelijker onderstel het geluid kunnen
tegen gaan.

Als een geluidscherm zo wordt geplaatst dat de
geluidbron wordt afgeschermd wordt de weg die het
geluid moet afleggen vergroot en hierdoor neemt de
geluidbelasting af. Hoe groot deze afname is hangt af
van de situatie en kan worden berekend door de situatie
goed in een model in te voeren. Voorzieningen aan het
materieel, bijvoorbeeld toepassing van kunststof
remblokken, zorgt dat de wielen minder slijten waardoor
de geluidemissie zo laag mogelijk blijft.

501-02

Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder
afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

502-01

Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

503-01

Inspreker geeft aan dat de kosten (van de variant
Twentekanaallijn) op een onfatsoenlijke manier
onderschat zijn. De werkelijke kosten van deze
variant zullen veel hoger zijn als de voorgenomen
werken alle ook daadwerkelijk worden uitgevoerd,
de tegenvallers (denk aan asbestsaneringen) zijn
doorberekend, en de financiële consequenties van
de juridische procedures van de aanwonenden zijn
meegenomen.

Alle door de inspreker genoemde (mogelijke)
kostenposten zijn opgenomen in de kostenramingen. Er
is dan ook geen reden om te veronderstellen dat de
kosten onderschat zijn.

503-02

Inspreker geeft aan dat de varianten in het MER
blijk geven van een korte termijnvisie. De verlaten
varianten (bijv. de N18 variant) kennen een grotere
capaciteit (nu en in de toekomst)en een beduidend
lagere prijs per vervoerde ton goederen gepaard
gaande met een betere uitwerking op mens en
milieu.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

503-03

Inspreker vraagt of de staatssecretaris de kosten
zoals nu begroot door een onafhankelijke instelling
kan laten controleren.

Hiervoor is geen reden.
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503-04

Inspreker geeft aan dat in zijn schatting het verschil
tussen de kosten van de aanpassing van de
Twentekanaallijn en een eerdere variant (bijv. de
N18) veel dichter bij elkaar liggen dan eerder is
gesuggereerd. Er is echter wel een enorm verschil in
capaciteit. Inspreker vraagt waarom relatief veel
gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan een qua
capaciteit beperkte variant, terwijl een voor de
toekomst veel betere en per saldo ook goedkopere
variant niet verder wordt bekeken?

Zie beantwoording Kernpunt: K008

503-05

De rechtsongelijkheid voor aanwonenden van de
Betuweroute verschilt met de plannen PHS-GON.
Inspreker geeft aan dat aanwonenden zich zullen
verenigen en dit een juridisch vervolg geven. Is de
staatssecretaris met mij van mening, dat dit de
totale kosten van elk der varianten aanzienlijk zal
verhogen en dat deze consequentie vrijwel niet in
de kostenraming is meegenomen?

503-06

Inspreker geeft aan dat de referentie achterhaald is
waardoor de tabellen in het MER eigenlijk
misleidend zijn. Kan de staatssecretaris de validiteit
van de referentie laten verifiëren door een
onafhankelijke (niet aan PRORAIL gelieerde)
instantie ?

De aanwonenden van de Goederenroute OostNederland hebben precies dezelfde rechten als de
aanwonenden van de Betuweroute: van
rechtsongelijkheid is geen sprake. Er is wel een groot
verschil tussen de situatie van de aanwonenden van de
Betuweroute (waar uiteindelijk dagelijks meer dan 400
goederentreinen zullen kunnen passeren) en de
bewoners van Oost-Nederland (waar het om hoogstens
circa 60 goederentreinen per dag gaat). Voor wat betreft
uw plan om u juridisch te verzetten: dat is uw recht.
Inspreker maakt niet hard waarom de referentiesituatie
niet juist zou zijn. Er is geen reden om die apart te laten
valideren. Overigens heeft de commissie voor de m.e.r.
niet opgemerkt dat de referentiesituatie onjuist zou zijn.

503-07

Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

503-08

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

504-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

505-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

506-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

507-01

Inspreker vraagt of het klopt dat de huidige
Betuwelijn nog steeds geen goede verbinding heeft
met een vervolglijn in Duitsland?

Zie beantwoording Kernpunt: K129

507-02

Inspreker geeft aan dat het huidige oude
enkelspoor vervangen door een nieuw robuuster
dubbelspoor niet veel goedkoper zal zijn dan een
nieuwe spoorlijn aanleggen buiten de kernen om.
Een goederenspoor langs het bestaande tracé van
de A1 is een goed alternatief.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

507-03

Inspreker geeft aan dat met het huidige minimale
goederenvervoer in het zeer recente verleden
duidelijke schade is opgetreden aan oude en
nieuwe dubbele ramen van de woning t.g.v.

Zie beantwoording Kernpunt: K093
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voelbare trillingen.

507-04

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

508-01

Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

509-01

Inspreker geeft aan dat het MER 1 fase
onzorgvuldig omgaat met het effect van trillingen
voor bestaande woningen in de directe omgeving.
De beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS) is
ongeschikt om de toename van trillinghinder voor
dicht op het spoor gebouwde woningen (gebouwd
op zandgrond) te beoordelen.

Het trillingsonderzoek ten behoeve van de 1 fase van
het MER is uitgevoerd om een effectvergelijking mogelijk
te maken tussen de verschillende projectvarianten en de
referentiesituatie. Hierbij wordt gekeken naar de
toename van de trillingshinder, waarbij de invloed van
de afstand tot het spoor en de bodem worden
meegenomen. De berekeningen die zijn uitgevoerd voor
het trillingsonderzoek zijn gebaseerd op metingen in
gebouwen, waarvan een aantal metingen is uitgevoerd
in woningen dicht op het spoor. Gebouwen in de
onmiddellijke nabijheid van het spoor hebben inderdaad
hogere trillingssterktes dan gebouwen die verder weg
liggen.

509-02

Inspreker maakt zich zorgen om de effecten van
geluidsoverlast in de nachturen en vreest voor de
negatieve gevolgen voor de nachtrust en de
gezondheid.

In het effectrapport gezondheid is beschreven wat de
effecten kunnen zijn van ernstige slaapverstoring. De
gezondheidseffecten hiervan zijn in beeld gebracht door
middel van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight en dat deze bepalend is.

509-03

Inspreker vraagt of er rekening mee is gehouden
dat binnen de termijn dat het project uitgevoerd
zou worden, het OV vervoer voor studenten niet
meer gratis zal zijn en dat daarmee de druk op het
spoor door reizigersvervoer aanmerkelijk zal
afnemen.

In de reizigersprognoses is geen rekening mee gehouden
met de mogelijkheid dat op termijn het OV voor
studenten niet meer gratis zal zijn; daarover is immers
nog geen besluit genomen. In het MER is het aantal
personentreinen per dag in 2030 gelijk aangenomen als
in de huidige situatie.

509-04

Inspreker geeft aan dat de goederentreinen 90 km
per uur in plaats van 80 km per uur gaan rijden om
nog meer ruimte op het spoor te maken. Dat zal de
geluidsoverlast en de effecten van trillingen
logaritmisch vergroten. Inspreker vraagt of in de
e
berekeningen voor deze MER 1 fase uitgegaan is
van deze nieuwe voorgenomen snelheid van de
goederentreinen en in hoeverre de bewoners de
garantie hebben dat de in het MER genoemde
snelheid ook de gereden snelheid zal zijn of dat er
gaandeweg een andere snelheid wordt
aangenomen. In dat laatste geval zal de
bureaustudie niet meer van waarde zijn maar wel
gebruikt worden voor de meningsvorming en keuze
door de staatssecretaris.

In het MER is uitgegaan van de gemiddelde rijsnelheid
van 85 km/uur voor goederentreinen.

e

e
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509-05

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

510-01

Inspreker geeft aan dat het MER 1 fase
onzorgvuldig omgaat met het effect van trillingen
voor bestaande woningen in de directe omgeving.
De beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS) is
ongeschikt om de toename van trillinghinder voor
de huidige woningen waaronder onze woning te
beoordelen.

In het MER 1 fase is trillingsonderzoek verricht om
informatie te bieden voor de effectvergelijking van de
varianten en de referentiesituatie. Dit onderzoek is
uitgevoerd op basis van de BTS, conform de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau. De BTS kijkt naar een
toename in de trillingshinder, waarbij parameters als het
aantal treinen, de treinsnelheid en het type treinen een
rol spelen. De berekening van de trillingssituatie is
gebaseerd op metingen die in woningen langs het spoor
in het onderzoeksgebied zijn uitgevoerd.

510-02

Inspreker maakt zich zorgen om de effecten van
geluidsoverlast in de nachturen en vreest voor de
negatieve gevolgen voor de nachtrust en de
gezondheid.

Zie beantwoording Kernpunt: K511

510-03

Inspreker geeft aan dat de goederentreinen 90 km
per uur in plaats van 80 km per uur gaan rijden om
nog meer ruimte op het spoor te maken. Dat zal de
geluidsoverlast en de effecten van trillingen
logaritmisch vergroten. Is in de bureaumetingen
e
voor deze MER 1 fase uitgegaan van deze nieuwe
voorgenomen snelheid van de goederentreinen en
in hoeverre hebben wij als bewoners de garantie
dat de door u genoemde snelheid ook de gereden
snelheid zal zijn, of wordt er gaandeweg een andere
snelheid aangenomen waarmee de bureaustudie
niet meer van waarde is maar wel gebruikt wordt
voor de meningsvorming en keuze door de
staatssecretaris.

In het MER is uitgegaan van de gemiddelde rijsnelheid
van 85 km/uur voor goederentreinen.

510-04

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

511-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K649, K644, K513, K521 en K522.

e

e
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512-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K649, K571, K572, K643, K048,
K501, K656, K523, K021, K660 en K509.

513-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K570, K538, K539, K540, K541,
K542, K543, K636 en K506.

514-01

Inspreker stelt dat de camping De Flierwijde failliet
zal gaan als 's nachts meer goederentreinen langs
Bathmen gaan rijden. Inspreker geeft aan geen
recht op schadevergoeding te hebben als gevolg
van de te grootte afstand tot het spoor.

Het is belangrijk te beseffen dat er in Nederland
campings zijn die op korte afstand van - ook 's nachts druk bereden spoor zijn gelegen. De stelling dat meer
goederenverkeer leidt tot een faillissement van
inspreker wordt dus niet onderschreven.

514-02

Inspreker geeft aan in het MER niets te lezen over
de menselijke en economische effecten van het
dorp. Kennelijk is de leefbaarheid van een dorp niet
interessant.

Zie beantwoording Kernpunt: K593

514-03

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K640, K525, K536, K646, K521 en
K522.

515-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K591, K514, K511 en K581.

516-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K525, K555, K634, K635 en K048.

517-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K525, K649, K503 en K576.

518-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K579, K617, K551 en K576.

519-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K588, K589, K568, K569, K599 en
K048.

520-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K503, K013, K620, K568, K569 en
K509.

521-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K517, K651, K583 en K048.

522-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K558, K559, K613, K584, K585,
K509, K648, K536, K646, K639, K501, K594, K595, K614,
K581, K531, K532, K602, K603, K521, K522, K656, K600,
K650 en K048.

523-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K558, K559, K613, K604 en K509.

524-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K517, K648, K529, K521 en K522.

525-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K637, K638, K562, K563, K564,
K565, K566, K567, K504, K505, K576, K601, K614, K640,
K506, K501, K536, K537, K632, K647, K048, K636, K663

Pagina 535 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording
en K509.

526-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K637, K638, K538, K539, K540,
K541, K542, K543, K534, K535, K576, K515, K511, K571,
K572, K624, K521 en K522.

527-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K637, K638, K556, K558, K559,
K521 en K522.

528-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K637, K638, K590, K613 en K509.

529-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K517, K584, K585, K504, K505,
K509, K515, K534, K535, K200, K551, K521, K522, K577,
K578, K599, K536 en K646.

530-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K634, K635, K659, K538, K539,
K540, K541, K542, K543 en K509.

531-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K573, K574, K531, K532, K558,
K559, K521 en K522.

532-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K573, K574, K533, K609 en K576.

533-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K517, K623, K643 en K509.

534-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K526, K527, K116, K514, K556,
K576, K659, K561, K521, K522, K501, K200, K594, K595,
K582 en K506.

535-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K601, K577, K578, K665 en K048.

536-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K526, K527, K116, K014, K641,
K517 en K576.

537-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K623, K536, K646, K586, K048,
K501, K613, K652, K653, K556 en K581.

538-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K601, K605, K606, K632, K521 en
K522.

539-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K611, K583, K618, K619 en K581.

540-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K652, K653, K536, K646, K517 en
K048.

541-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K623, K647, K531, K532 en K581.

542-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K623, K013, K620, K582, K581,
K579, K557, K628, K506, K501, K618, K619, K504, K505,
K639, K521 en K522.

543-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K601, K651, K005, K521, K522,
K590, K555, K525, K501, K536, K646, K510, K612 en
K581.

544-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K650, K586, K625 en K509.

545-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K533, K514, K624 en K048.

546-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K583, K584, K585, K014, K641 en
K509.

547-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K533, K557, K617 en K506.

548-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K568, K569, K604, K525, K521 en
K522.

549-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K573, K574, K531, K532, K558,
K559, K521 en K522.

550-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K643, K508, K557 en K048.

551-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K623, K612, K523, K021 en K048.

552-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K200, K513, K609 en K509.

553-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K200, K592, K593, K573, K574 en
K581.

554-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K587, K610, K596, K597, K598,
K521 en K522.

555-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K579, K611, K521 en K522.

556-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K612, K580, K528 en K581.

557-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K570, K580, K577, K578 en K048.

558-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K604, K557, K613 en K581.

559-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K536, K646, K591 en K581.

560-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K602, K603, K577, K578 en
K509.
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561-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K560, K614, K615 en K048.

562-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K611, K529, K524 en K506.

563-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K561, K530, K616 en K509.

564-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K561, K617, K583 en K048.

565-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K618, K619, K526, K527, K116,
K013, K620 en K509.

566-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K618, K619, K604, K602, K603 en
K509.

567-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K528, K534, K535, K623, K521 en
K522.

568-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K624, K512, K587 en K506.

569-01

Inspreker stelt dat het MER de omwonenden wil
doen geloven dat alle risico's afgedekt zijn en de
overlast beperkt is en d.m.v. mitigerende
maatregelen alle hinder onder geluids-, trillingen en
gezondheidsplafonds blijven. De realiteit is dat er
meer geluidoverlast en risico's op inspreker
afkomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K571

569-02

Inspreker stelt dat door met getallen te goochelen
alles geruisloos wordt, onder de norm valt, maar
dat mensen ziek worden van geluid, fijnstof en roet.
Inspreker stelt dat de inwoners van Bathmen in
gezondheid en het bestaan van Bathmen worden
aangetast. Inspreker stelt dat dit geen objectief
rapport is en verzoekt om een nieuw MER dat wel
recht doet aan mens en milieu.

Zie beantwoording Kernpunt: K572

569-03

Inspreker benoemt dat Bathmen is aangewezen als
landelijk gebied binnen een waardevolle
ecologische hoofdstructuur en is van mening dat
Bathmen daardoor niet moet/kan worden omkneld
door infrastructuur

Zie beantwoording Kernpunt: K523

569-04

Inspreker stelt dat economische prognoses in het
MER slecht onderbouwd zijn. Hij verwijst naar het
jaarverslag van Railcargo, studies van TNO en NEA
waarin gesteld wordt dat de nieuwe
goederenvervoersprognoses lager uitvallen en dat
de trend voor goederenvervoer dalende is. Er is
daarom geen reden om ruimte te maken voor een
extra goederenpad in het oostelijk deel van

Zie beantwoording Kernpunt: K021
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Nederland.

569-05

Inspreker leest dat er nauwelijks verschillen tussen
bereikbaarheid hulpdiensten zijn doordat alles
wordt gemiddeld over grote gebieden, langjarig, en
per 24 uur. Inspreker stelt dat door het uitmiddelen
er geen risico's zijn, er geen extra geluidsbelasting is
en de trillingen ook meevallen. Inspreker stelt dat
individuen last hebben van herrie van verkeer en
treinen, wakker liggen van geluidspieken en
plotseling langsdenderende oude treinen. Inspreker
stelt dat de mens in zijn bestaan wordt
verloochend.

Zie beantwoording Kernpunt: K557

569-06

Inspreker stelt dat de keuze voor een spoorboog
leidt tot een onleefbaar Bathmen.

Zie beantwoording Kernpunt: K506

570-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K503, K625, K550 en K506.

571-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K503, K626, K627, K513 en K506.

572-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K571, K572, K518, K625 en K581.

573-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K628, K615 en K509.

574-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K579, K550, K629 en K506.

575-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K580, K525, K630, K521,
K522, K631, K508, K556 en K576.

576-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K562, K563, K564, K565, K566,
K567, K514, K523, K021, K576, K502, K561, K508 en
K506.

577-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K570, K508, K556 en K576.

578-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K557, K609, K561, K521 en
K522.

579-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K562, K563, K564, K565, K566,
K567, K514, K601 en K576.

580-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K632, K518, K614 en K048.

581-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K549, K516, K502 en K506.

582-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K633, K561, K612, K521 en K522.

583-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K586, K590, K138 en K509.

Pagina 539 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

584-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K634, K635, K601, K642 en K506.

585-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K508, K663, K656 en K581.

586-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K633, K557, K599 en K048.

587-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K602, K603, K549, K558,
K559 en K509.

588-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K503, K602, K603, K617 en K506.

589-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K599, K536, K646, K580 en K581.

590-01

Inspreker wil weten of de maatschappelijke kosten
en baten nog tot elkaar in verhouding staan nu is
uitgegaan van nog maar 1 goederenpad in plaats
van het oorspronkelijke plan dat uitging van 2
goederenpaden.

Nut en noodzaak van het programma PHS zijn
onderbouwd in de verkenningsfase en vastgesteld bij de
voorkeursbeslissing PHS in 2010. Het inrichten van de
bestaande spoorlijnen in Oost-Nederland ten behoeve
van goederenvervoer van/naar Oldenzaal-grens is
onderdeel van PHS. De economische
groeiverwachtingen zijn in 2012 geactualiseerd en circa
20% naar beneden bijgesteld. De verwachting blijft dat
de (inter-)nationale economie op de langere termijn
blijft groeien. De staatssecretaris heeft op grond van de
bijgestelde prognoses in juli 2012 besloten dat de
maatregelen in Oost-Nederland kunnen worden beperkt
tot 1 extra goederenpad per uur per richting, in plaats
van 2. Daarmee is tevens aangegeven dat deze
investeringen voor 1 goederenpad per uur wel
economisch noodzakelijk zijn.

590-02

Inspreker mist in het MER een
gevoeligheidsanalyse, bijvoorbeeld op de
vervoersprognoses. Nu is in het MER gekozen voor
één uitgangssituatie. De bandbreedtes rondom
deze prognose en de effecten daarvan zouden ook
in het onderzoek betrokken moeten worden. Het
huidige plan gaat uit van een goederenpad.

Zoals weergegeven in het TNO-rapport 'Lange termijn
perspectief spoorgoederenvervoer' zijn voor de
prognoses meerdere scenario's opgesteld. Dit rapport is
in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Voor het MER
heeft IenM gekozen voor het hanteren van het
economische hoogste scenario. Deze is qua
milieueffecten te beschouwen als een realistische worst
case scenario en daarmee geschikt om tot een goed en
weloverwogen besluit te komen.

590-03

Inspreker stelt dat in het huidige plan uitgegaan
wordt van één goederenpad. In hoeverre is de
mogelijkheid van uitbreiding naar twee paden

Een uitbreiding naar 2 extra goederenpaden wordt in
het huidige plan niet meegenomen.
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meegenomen in de maatregelen?

590-04

Inspreker vraagt om bij de geluidsberekening
rekening te houden met slecht materieel en
gebrekkig railonderhoud. Op dit moment heeft I&M
geen invloed op het materieel van buitenlandse
vervoerders.

Zie beantwoording Kernpunt: K056

590-05

De geluidsproductie wordt nu gemeten op 50m uit
het spoor. Inspreker vraagt welke maatregelen
worden getroffen voor woningen op minder dan
50m van het spoor. Worden geluidsschermen
geplaatst en hoe worden ze ingepast?

De referentiepunten waarop de geluidproductieplafonds
zijn vastgesteld zijn op 50 meter van het spoor
gesitueerd. Indien de geluidbelasting bij de GPP’s
toeneemt zal bezien moeten worden of er doelmatige
maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te
dringen. Bij deze maatregelenafweging wordt de
geluidbelasting bij de nabij de referentiepunten met een
overschrijding gelegen woningen getoetst aan de
streefwaarden. Ook bij de woningen die dichter dan 50
meter van het spoor zijn gelegen wordt de
geluidbelasting berekend en wordt bezien wat het effect
is van maatregelen. Mogelijke maatregelen zijn
geluidschermen naast het spoor of raildempers. Bij de
e
verdere uitwerking van de plannen in een 2 fase MER
en voor het Ontwerp Tracébesluit zullen de maatregelen
in detail worden afgewogen. Hierbij wordt niet alleen
gekeken naar de doelmatigheid, maar ook naar de
inpassing.

590-06

Inspreker vraagt of de geluidswerende maatregelen
de piek- en/of laagfrequent geluiden voldoende
reduceren. En wat de maatregelen zijn als
schermen onvoldoende helpen.

Het geluidreducerend effect van maatregelen als
geluidschermen en raildempers is uitgebreid onderzocht
en de te verwachten reductie is verwerkt in standaard
rekenmethode 2 van het reken- en meetvoorschrift
geluid 2012. De geluidreductie verschilt per frequentie.
Voor laagfrequent geluid is de geluidreductie van
geluidschermen het geringst. Een geluidreductie die
voor het gemiddelde geluidniveau geldt zal ook zo
gelden voor piekniveaus. Bij railverkeer is laagfrequent
geluid, doordat er geen varianten zijn met ondergrondse
constructies, geen onderwerp dat bijzondere aandacht
verdient bij de afweging van varianten. Mogelijk dat in
het MER tweede fase en het (O)TB laagfrequent geluid
wel wordt meegenomen.

590-07

Inspreker stelt dat variant 4 een negatieve
waardering moet krijgen in plaats van 0, omdat
variant 4 het grootste geluidsbelaste oppervlak
heeft en wettelijk zware geluidsmaatregelen nodig
zijn.

Van de mening van de inspreker wordt kennis genomen.
e
De MER 1 fase is uitgevoerd vanuit een duidelijk
beoordelingskader en heeft als doel dat de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over
voldoende vergelijkende informatie beschikt om een
goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over de
voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. Om de
hinder van geluid altijd op eenzelfde manier te
beoordelen zijn er voor een MER-onderzoek richtlijnen.
Binnen dit onderzoek zijn de verschillende varianten
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volgens deze richtlijnen beoordeeld en is gekomen tot
de in het MER vermelde conclusies. Dat inspreker tot
andere conclusies komt staat hem vrij, maar dat is alleen
mogelijk indien afgeweken wordt van de in de
rapportage vermelde beoordelingscriteria.

590-08

Inspreker stelt dat schade door trillingen in het MER
niet goed is vastgesteld, aangezien de bodem
gevarieerd is.

Zie beantwoording Kernpunt: K033

590-09

3). Trillingen Inspreker stelt dat in het MER
compenserende of reducerende maatregelen
moeten worden genomen om niet alleen het
schaderisico maar ook de hinder en het
gezondheidsrisico door trillingen op een normaal
(d.w.z. genormeerd) niveau te krijgen en te houden.

Een eerste inschatting van de locaties waar mogelijk
trillingsmaatregelen zullen worden afgewogen tijdens de
2e fase van het MER, is opgenomen in de aanvulling op
het MER die eind 2013 verschijnt. Deze maatregelen zijn
bedoeld om de trillingshinder te reduceren. De afweging
van maatregelen vindt plaats conform het
beoordelingskader, waarin wordt aangegeven aan welke
trillingswaarden een gebouw dient te voldoen.

590-10

3). Trillingen Inspreker stelt dat de kosten van de
trillingsmaatregelen inzichtelijk gemaakt moeten
worden. Inspreker verwacht dat variant 4 de
meeste kosten zal vergen om te voldoen aan een
trillingsnorm.

Een eerste indicatie van de kosten van
trillingsmaatregelen is opgenomen in de aanvulling op
het MER, die eind 2013 verschijnt. Gezien het grotere
aantal potentiële gehinderde gebouwen bij variant 4,
zullen de kosten voor trillingsmaatregelen daar naar
verwachting inderdaad het grootst zijn.

590-11

Inspreker stelt dat rijtijdwinst geen criterium zou
moeten zijn, gezien het betrekkelijke verschil in de
totale transporttijd.

Zie beantwoording Kernpunt: K012

590-12

Inspreker stelt dat in het MER niet wordt
aangegeven of Oost-Nederland economisch profijt
heeft van de extra spoorcapaciteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K142

590-13

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

590-14

De spooraanpassingen die nodig zijn bij de variant
Twentekanaallijn kunnen volgens het MER eind
2020 niet klaar zijn. Valt deze variant daarmee dan
niet automatisch buiten de keuzecriteria? Het MER
is daar niet duidelijk over.

Nee, een geplande oplevering die volgens het MER 6
maanden na de gewenste oplevering ligt heeft geen
invloed op de keuze.

591-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K615, K636, K558, K559 en
K048.

592-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K557, K536, K537, K617, K521,
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K522, K515, K526, K527, K116, K637, K638, K639, K048,
K602, K603, K640, K634 en K635.

593-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K586, K600, K525 en K509.

594-01

Inspreker stelt dat in het MER vergeten is in te gaan
op de belangen van de bewoners die op minder dan
vijftig meter afstand wonen. Het geluidsniveau
neemt af naarmate de afstand tot de bron
toeneemt met het kwadraat van die afstand. Bij een
afstand van 15 meter zal het geluidsniveau dus vele
malen hoger zijn dan de gehanteerde norm en
wordt ontoelaatbaar hoog. Het geluidsniveau is niet
voldoende te reduceren met aanvullende
maatregelen zoals isolatieglas en of suskasten.
Inspreker vraagt de gevolgen voor
(woon)gebouwen op kortere afstanden van het
spoor in beeld te brengen (kwalitatief en
kwantitatief) en de gevolgen voor die bewoners en
gebruikers en daar maatregelpakketten op te
kiezen zoals, schadeloosstelling, verhuisregelingen
en dergelijke.

Bij het onderzoek worden woningen die op minder dan
50m afstand van het spoor zijn gelegen niet vergeten.
Wel liggen de geluidproductieplafond referentiepunten
op 50m van het spoor, maar dat wil niet zeggen dat de
woningen tussen het spoor en 50m vogelvrij zijn. Ook
voor deze woningen gelden de wettelijke grenswaarden
en dient bij overschrijding van de GPP’s onderzocht te
worden wat de maatregelen dienen te zijn om de
geluidbelasting terug te brengen. Daarnaast speelt de
sanering die, indien deze nog niet heeft plaatsgevonden,
de geluidbelasting bij bestaande zwaar geluidbelaste
woningen dient terug te brengen. Bij het vervolg
e
onderzoek voor het MER 2 fase en het Ontwerp
Tracébesluit zullen de maatregelen in detail worden
uitgewerkt afgewogen en zal bezien worden of en zo ja
welke maatregelen mogelijk zijn. Mochten omwonenden
na de onherroepelijke vaststelling van het Tracébesluit
van mening zijn dat zij planologische schade lijden als
gevolg van dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen
op een schadevergoeding vanwege planschade.

594-02

Inspreker stelt dat er een onleefbare situatie
ontstaat. Nu al wordt hij twee keer per nacht
gewekt door goederenvervoer met als gevolg de
dag te moeten beginnen zonder voldoende rust te
hebben gehad. Het causale gevolg van onvoldoende
tot geen (nacht)rust zal zijn dat men minder goed
gaat functioneren, privé en op het werk met alle
gevolgen van dien. Hoe denkt u om te gaan met de
schade die zowel materieel als ook immaterieel
hierdoor opgelopen wordt.

Het akoestisch onderzoek is gedaan volgens de
wettelijke normen en voorschriften. Deze zijn gebaseerd
op gemiddelde geluidniveaus. Uitgangspunt van de
wetgever (het Parlement) is, dat wanneer er voldaan
wordt aan de wettelijke normen, er acceptabele
geluidhinder is. Geluid is echter een subjectief begrip
waardoor het voor kan komen dat, terwijl voldaan wordt
aan de wettelijk toegelaten niveaus, er overlast wordt
ondervonden. Dit laatste is blijkbaar bij inspreker het
geval. Omdat er wordt voldaan aan de wettelijke
normen is schadevergoeding niet aan de orde.

594-03

Inspreker verwacht schade door trillingen en vraagt
daarom een nulmeting voor zijn woning.

Zie beantwoording Kernpunt: K186

594-04

Inspreker stelt dat het evident is dat de
waardevermindering van zijn woning significant zal
zijn en is benieuwd naar de oplossing om de
waardevermindering te compenseren. Uiteraard
geldt dit ook voor het feit dat de woning
onverkoopbaar blijkt.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

594-05

Inspreker deelt mee dat hij ten aanzien van het
vervoer van gevaarlijke stoffen verbijsterd is over
de laconieke manier waarop er met de gevallen
Apeldoorn en Wetteren wordt omgegaan. Daar is

Zie beantwoording Kernpunt: K122
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beslist meer aandacht voor nodig, dit kan niet
worden afgedaan als een sommetje statistiek.

594-06

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

594-07

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

595-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K599, K514, K512, K509, K521 en
K522.

596-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K639, K014, K641, K519,
K521 en K522.

597-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K557, K512, K639 en K509.

598-01

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K122

599-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K591, K531, K532, K533 en K509.

600-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K538, K539, K540, K541, K542,
K543, K661, K536, K646 en K048.

601-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K642, K517, K643 en K048.

602-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K536, K646, K558, K559, K632 en
K509.

603-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K644, K626, K627, K545, K521 en
K522.

604-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K536, K646, K616, K526, K527,
K116 en K506.

605-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K644, K562, K563, K564, K565,
K566, K567, K631 en K509.

606-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K592, K593, K568, K569,
K555, K521 en K522.
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607-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K521, K522, K536, K646, K634,
K635, K526, K527, K116 en K506.

608-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K637, K638, K555, K647, K521 en
K522.

609-01

Inspreker vraagt hoe vervoerders worden
gestimuleerd om stiller materieel te gebruiken, als
het geluidsplafond wordt verhoogd.

Zie beantwoording Kernpunt: K128

609-02

Inspreker vraagt zich af of het verhogen van het
geluidsplafond met 3 dB niet juist tegenwerkt dat
vervoerders met stiller materieel gaan rijden.

De keuze van vervoerders om stil materieel in te zetten
wordt niet ingegeven door een lokale situatie waarbij er
al dan niet geluidruimte is bij de
Geluidproductieplafonds, maar door een afweging van
kosten en baten. Hierbij voert de overheid een actief
beleid waarbij de inzet van stil materieel wordt
gestimuleerd en relatief lawaaiig rijdend materieel
wordt ontmoedigd.

609-03

In het MER worden voor de variant
Twentekanaallijn uitgebreide maatregelen
omschreven, terwijl het totaal aan goederentreinen
daar lager is dan bij de varianten via de Twentelijn
(36 tegenover 60 goederentreinen). Daarnaast
wonen er meer mensen in nabijheid van de
Twentelijn. Door de kleinere toename in het aantal
treinen is er langs de Twentelijn echter geen
verplichting voor maatregelen, inspreker vraagt hoe
deze afweging te rechtvaardigen is aangezien de
hinder door het aantal goederentreinen in absolute
zin hoger zal zijn.

De benodigde geluidmaatregelen worden niet bepaald
door de (mate van ) toename van het aantal treinen,
maar door de absolute normwaarde die geldt. Feit is
echter dat langs de Twentelijn thans al heel veel
geluidschermen staan, waardoor er voor het verwachte
aantal goederentreinen relatief niet veel extra
geluidmaatregelen nodig zijn. Langs de Twentekanaallijn
staan thans amper geluidschermen.

609-04

Inspreker stelt dat wanneer er gelijke behandeling
van hinder in absolute zin zou plaatshebben bij de
verschillende varianten, de variant Twentekanaallijn
niet meer veel duurder zou zijn dan de overige
varianten.

In de wet en dus ook in het MER wordt hinder op elke
locatie hetzelfde behandeld. Dus bij alle varianten is
sprake van dezelfde behandeling van hinder.

609-05

Inspreker stelt dat de oostelijke spoorboog ertoe
leidt dat eeuwenoude boerderijen moeten worden
afgebroken, en dus het verschil met de westelijke
spoorboog niet zo groot is als in de tekst van het
MER wordt gesuggereerd.

De bebouwing, ook historische boerderijen, die bij keuze
voor een variant afgebroken zouden moeten worden zijn
opgenomen in het rapport Ruimtelijke Gevolgen. De
effecten op de cultuurhistorische waarde (monumenten,
oorspronkelijk landschap etcetera.) is meegewogen zoals
in het toetsingskader beschreven.

609-06

Inspreker vindt het onjuist dat bij de effecten van
een variant ook de effecten over het hele
studiegebied waarin alle varianten vallen worden
meegenomen, zodat grote lokale effecten dan
wegvallen in het geheel. Juist situaties waarin
nieuw spoor wordt aangelegd moet lokaal
beschouwd worden en niet worden uitgemiddeld
over een groter gebied.

Voor de variant Twentekanaallijn geldt dat in vergelijking
met de referentiesituatie het aantal goederentreinen op
de Twentelijn lager wordt. Daarom moet hier het totaal
aantal gehinderden in het hele gebied worden bekeken.
Voor een eerlijke vergelijking van de varianten wordt dit
hele studiegebied voor alle varianten gehanteerd. Echter
zijn in de verschillende effectstudies ook de lokale
effecten beschouwd en benoemd.
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609-07

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K648, K580, K545 en K048.

609-08

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

610-01

Inspreker beschrijft: De referentiesituatie is de
situatie die ontstaat indien de goederenroute Elst Oldenzaal/grens niet geschikt gemaakt wordt voor
extra goederentreinen. De referentiesituatie is de
situatie waarmee de effecten van de varianten
worden vergeleken. Hierbij wordt gekeken naar het
jaar 2030. In de referentiesituatie in 2030 is; 1. Aan
het spoor zelf worden geen nieuwe uitbreidingen
gerealiseerd. 2. de maatregelen zijn uitgevoerd die
in het zogenoemde NaNOV programma zijn
opgenomen: ongelijkvloerse kruisingen enz. 3. in de
referentiesituatie in het kader van het NaNOVprogramma een voorziening op het
goederenemplacement bij Deventer gerealiseerd
om te kunnen keren met enkele goederentreinen
per etmaal. Inspreker stelt dat met de actualiteit
van 2013 (naar beneden bijgestelde prognoses en
de uitwerking van NaNOV en ERTMS) het valt te
zien of een spoorboog nodig is. De inspreker
adviseert de staatssecretaris en de minister om nog
geen variantkeuze te maken en adviseert om eerst
het NaNOV en het ERTMS te voltooien.

Zie beantwoording Kernpunt: K661

610-02

Langs vrijwel de gehele Twentekanaallijn worden in
de referentiesituatie de GPP's overschreden. Dit
komt omdat in de referentiesituatie wordt
uitgegaan van dagelijks gebruik door enkele
goederentrein, terwijl de GPP's zijn vastgesteld op
basis van vrijwel uitsluitend korte reizigerstreinen
(het treinverkeer over de jaren 2006, 2007 en
2008). Dit geldt overigens ook bij de varianten
Kopmaken te Deventer, Ten westen van Bathmen
en Ten oosten van Bathmen. Inspreker vraagt wat
hier precies bedoeld wordt? Wordt ook bij de
andere varianten de norm overschreden in de
referentie situatie?

Zie beantwoording Kernpunt: K586

610-03

Inspreker stelt vast dat het plan nog steeds is om
heel lange nachttreinen met gevaarlijke stoffen
door 8 steden over bestaand spoor te laten rijden.

Zie beantwoording Kernpunt: K562

610-04

Inspreker stelt vast dat de noordelijke variant/route
met een omweg aansluit op de Duitse havens
Hamburg, Bremen en Jade-Weser Port.

Zie beantwoording Kernpunt: K563

610-05

Inspreker stelt vast dat de prognoses voor
goederentreinen inmiddels 4x naar beneden zijn
bijgesteld en refereert daarbij aan de Betuweroute

Zie beantwoording Kernpunt: K564
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waarvan pas 1/4 deel van de capaciteit wordt
benut. Ondanks dat wordt er toch nieuw spoor
gepland bij Bathmen.

610-06

Inspreker heeft moeite met 'gesubsidieerd lawaai',
vooral 's nachts. De staatsinkomsten (volgens
inspreker verlies) staan daarbij niet in verhouding
tot de ergernis van aanwonenden.

Zie beantwoording Kernpunt: K565

610-07

Inspreker vindt de plannen achterhaald en hoopt
als aanwonende dat de politiek de plannen nog kan
stoppen.

Zie beantwoording Kernpunt: K566

610-08

Inspreker stelt dat de huidige plannen geen enkel
draagvlak hebben bij de circa 40.000 aanwonenden
en dat er in dat kader beter kan worden
geïnvesteerd in structurele projecten waar
toekomstige generaties nog van kunnen profiteren.

Zie beantwoording Kernpunt: K567

610-09

Inspreker vindt het MER rapport van een zeer laag
niveau.

Zie beantwoording Kernpunt: K581

611-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K555, K518, K516 en K048.

612-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K530, K524, K587 en K048.

613-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K644, K596, K597, K598, K648 en
K509.

614-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K570, K615, K600 en K048.

615-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K536, K646, K546, K547, K548,
K650 en K509.

616-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K648, K649, K513 en K048.

617-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K570, K580, K577, K578, K048,
K502, K544, K200, K581, K640, K626, K627, K531, K532
en K509.

618-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K014, K641 en K048.

619-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K557, K200, K570 en K048.

620-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K648, K599, K552, K553, K554,
K521 en K522.

621-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K599, K590, K651 en K509.

622-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K546, K547, K548, K502, K652,
K653 en K581.
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623-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K624, K588, K589, K615 en K576.

624-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K549, K596, K597, K598, K654,
K655, K506, K636, K581, K614, K531, K532, K628, K607
en K608.

625-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K507, K568, K569, K643 en K576.

626-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K555, K549, K614 en K581.

627-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K592, K593, K507, K550, K521 en
K522.

628-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K599, K591, K536, K537 en K506.

629-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K544, K649, K005 en K048.

630-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K656, K601, K657 en K048.

631-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K507, K596, K597, K598, K557 en
K509.

632-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K649, K536, K646, K623 en K509.

633-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K605, K606, K558, K559,
K521 en K522.

634-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K568, K569, K648, K557 en K509.

635-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K549, K568, K569, K560, K576,
K501, K587, K518, K552, K553, K554 en K506.

636-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K529, K657, K521, K522, K630,
K651, K555, K506, K200, K508, K568, K569, K576, K501,
K503, K504, K505, K509, K658, K644, K659 en K581.

637-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K626, K627, K617, K558, K559,
K521 en K522.

638-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K588, K589, K558, K559, K014,
K641 en K581.

639-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K508, K660, K588, K589,
K521 en K522.

640-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K562, K563, K564, K565,
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K566, K567, K650, K626, K627 en K048.

641-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K575, K612, K624 en K048.

642-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K513, K514, K138 en K509.

643-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K510, K611, K617 en K048.

644-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K560, K508 en K506.

645-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K660, K536, K537, K624 en
K509.

646-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K656, K580 en K506.

647-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K546, K547, K548, K637, K638,
K550 en K048.

648-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K511, K649, K508, K521 en
K522.

649-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K579, K513, K599, K521 en
K522.

650-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K656, K545, K534, K535 en K509.

651-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K654, K655, K658, K536,
K646, K048, K501, K544, K661, K602, K603 en K509.

652-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K642, K557, K665, K506, K515,
K596, K597, K598, K650, K502, K581, K545, K138, K637,
K638, K521, K522, K501, K518, K525, K536, K537, K628,
K552, K553, K554, K509, K568, K569, K538, K539, K540,
K541, K542, K543, K531, K532 en K048.

653-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K551, K580, K652, K653 en K581.

654-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K604, K545, K536, K646 en
K048.

655-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K613, K662, K624 en K576.

656-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K557, K591 en K581.

657-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K647, K555, K634, K635 en
K506.

658-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K613, K651, K644 en K048.

659-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K658, K526, K527, K116, K536,
K646, K506, K536, K537, K663, K618, K619 en K581.

660-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K602, K603, K643, K591 en K509.

661-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K583, K586, K521, K522,
K503, K634, K635, K644, K506, K501, K605, K606, K510,
K599 en K509.

662-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K639, K013, K620, K628,
K521 en K522.

663-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K624, K571, K572 en K576.

664-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K592, K593, K568, K569,
K555, K521 en K522.

665-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K604, K592, K593, K601, K521 en
K522.

666-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K573, K574, K533, K591 en
K048.

667-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K604, K605, K606, K580 en K581.

668-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K523, K021, K524, K525 en
K509.

669-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K556, K562, K563, K564, K565,
K566, K567, K577, K578, K048, K501, K594, K595, K558,
K559, K643 en K581.

670-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K616, K654, K655, K599 en K576.

671-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K599, K511, K649 en K048.

672-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K602, K603, K618, K619, K013,
K620 en K576.

673-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K616, K632, K643, K581, K526,
K527, K116, K571, K572, K560 en K576.

674-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K523, K021, K530, K577,
K578 en K509.

675-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K642, K545, K512 en K509.

676-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K586, K639, K648 en K048.

677-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K609, K626, K627, K200 en
K048.

678-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K508, K660, K588, K589, K521,
K522, K501, K649, K514 en K545.

679-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K642, K654, K655, K530, K521 en
K522.

680-01

Inspreker stelt dat voor roet geen norm bestaat,
diesellocomotieven 40 jaar meegaan en dat het
MER uitgaat van minder roetuitstoot per
diesellocomotief. Inspreker vraagt wie vervoerders
dwingt eerder dan die 40 jaar nieuwe en schonere
diesellocomotieven aan te schaffen.

Zie beantwoording Kernpunt: K508

680-02

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of ten
westen van Bathmen een goederenspoorboog komt
er te allen tijde lawaai aanwezig zal zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K547

680-03

Inspreker stelt dat in het MER de leefbaarheid in
Bathmen niet interessant is.

Zie beantwoording Kernpunt: K593

680-04

Inspreker stelt dat wind meestal uit het westen
komt. Westenwind die ervoor zorgt dat een
spoorboog ten westen van Bathmen of kopmaken
in Deventer het hele dorp Bathmen in het lawaai
legt.

De geluidberekeningen worden uitgevoerd conform
standaard rekenmethode 2 van het reken- en
meetvoorschrift geluid 2012. Het overdrachtsmodel dat
in de Standaardrekenmethode 2 wordt gehanteerd, met
name het gedeelte betreffende de bodemdemping en de
schermwerking, is gebaseerd op het gekromde
stralenmodel bij meewindcondities. Bij de berekening
van de schermwerking, volgens de theorie van
Maekawa, wordt de kromming van de geluidsstralen
verdisconteerd door de werkelijke schermhoogte met
een ineffectief deel te verminderen. De bij dit
overdrachtsmodel veronderstelde meewindcondities zijn
echter niet representatief als meteorologisch
gemiddelde. Door een meteocorrectieterm op te nemen
in het model wordt een ’meteogemiddeld’ equivalent
geluidsniveau LAeq verkregen. Op deze wijze worden
weersvariabelen gemiddeld.

680-05

Inspreker stelt dat er geen noodzaak is om extra
infrastructuur te bouwen,

Zie beantwoording Kernpunt: K580

681-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K526, K527, K116, K528,
K536, K537 en K048.

682-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K508, K514, K529 en K509.
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683-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K550, K644, K611 en K581.

684-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K642, K005, K528, K509, K514,
K557, K648, K048, K649, K560, K630, K521, K522, K511
en K508.

685-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K138, K523, K021, K616 en
K048.

686-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K526, K527, K116, K533, K560,
K521 en K522.

687-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K642, K511, K626, K627 en K581.

688-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K615, K643, K536, K537, K048,
K501, K612, K591, K656, K521 en K522.

689-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K526, K527, K116, K623, K552,
K553, K554 en K581.

690-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K649, K632, K605, K606,
K521 en K522.

691-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K615, K614, K536, K537 en K048.

692-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K526, K527, K116, K533, K610 en
K581.

693-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K607, K608, K602, K603,
K599 en K048.

694-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K637, K638, K610, K648 en K509.

695-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K592, K593, K526, K527,
K116, K637, K638 en K048.

696-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K652, K653, K582, K665, K521 en
K522.

697-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K014, K641, K502, K634,
K635 en K048.

698-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K518, K582, K594, K595,
K521, K522, K639 en K506.

699-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K560, K552, K553, K554,
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K517 en K506.

700-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K518, K510, K663 en K048.

701-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K636, K529, K604 en K576.

702-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K666, K656, K630 en K506.

703-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K616, K526, K527, K116, K591,
K521 en K522.

704-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K514, K631, K649, K509, K528,
K512, K665, K521 en K522.

705-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K514, K643, K612 en K576.

706-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K508, K590, K591 en K581.

707-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K508, K517, K590 en K506.

708-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K649, K634, K635, K518, K521,
K522, K601, K514 en K581.

709-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K508, K507, K639 en K048.

710-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K633, K649, K660, K521 en K522.

711-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K582, K536, K537, K594, K595 en
K581.

712-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K508, K596, K597, K598, K590,
K506, K501, K544, K602, K603, K533, K521, K522, K513,
K640, K538, K539, K540, K541, K542, K543, K048, K515,
K632, K584 en K585.

713-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K549, K517, K575 en K506.

714-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K590, K551, K517 en K576.

715-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K511, K649, K508 en K048.

716-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K639, K648 en K581.

717-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K511, K536, K646, K546, K547,
K548, K521 en K522.

718-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K610, K663 en K048.
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719-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K562, K563, K564, K565, K566,
K567, K582, K616 en K581.

720-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K517, K503, K605, K606 en K048.

721-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K614, K647 en K581.

722-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K643, K656, K591 en K506.

723-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K601, K568, K569, K544 en K581.

724-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K634, K635, K580, K533 en K048.

725-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K614, K656 en K576.

726-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K573, K574, K604, K600 en K576.

727-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K523, K021, K557, K662, K521 en
K522.

728-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K592, K593, K665, K654, K655 en
K576.

729-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K504, K505, K534, K535, K604 en
K576.

730-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K549, K526, K527, K116, K604 en
K509.

731-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K614, K560, K605, K606, K521,
K522, K600, K005 en K555.

732-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K600, K561 en K509.

733-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K551, K552, K553, K554, K634,
K635, K521 en K522.

734-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K657, K562, K563, K564, K565,
K566, K567, K583, K521 en K522.

735-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K586, K584, K585, K536, K537 en
K509.

736-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K660, K609, K662, K521 en K522.

737-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K660, K588, K589, K643 en K581.
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738-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K599, K538, K539, K540, K541,
K542, K543, K513 en K509.

739-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K533, K591, K617 en K506.

740-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K557, K630, K561, K521 en K522.

741-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K659, K592, K593, K666 en K048.

742-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K512, K647, K005 en K048.

743-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K577, K578, K599, K508, K521 en
K522.

744-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K200, K644, K517 en K506.

745-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K663, K614, K579 en K576.

746-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K631, K594, K595, K590 en K048.

747-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K596, K597, K598, K551, K637,
K638 en K581.

748-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K557, K511, K514 en K581.

749-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K524, K556, K663 en K581.

750-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K550, K663, K643 en K509.

751-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K596, K597, K598, K517, K524,
K521, K522 en K581.

752-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K596, K597, K598, K517, K524,
K521, K522 en K581.

753-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K577, K578, K584, K585, K626,
K627 en K581.

754-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K629, K582, K583 en K581.

755-01

Inspreker stelt dat het welzijn van mensen
belangrijker is dan financiële belangen en vraagt
wanneer men dit zich gaat realiseren.

Wij hebben kennis genomen van uw stelling.

755-02

Inspreker geeft aan dat bij de prognose voor PHS
geen rekening is gehouden met de effecten van de
invoering van ERTMS en/of minder aanbod van
goederen (de prognose is met 20% naar beneden

Zie beantwoording Kernpunt: K005

Pagina 555 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

bijgesteld), waardoor mogelijk de noodzaak van het
GON programma minder is.

755-03

Inspreker vindt dat lokale en piek effecten worden
weggemiddeld over grote gebieden en lange
perioden.

Zie beantwoording Kernpunt: K557

755-04

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K661, K557, K592, K593 en K581.

756-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K536, K537, K652, K653, K556 en
K048.

757-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K590, K551, K517 en K509.

758-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K592, K593, K642, K545 en K048.

759-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K575, K580, K656 en K509.

760-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K014, K641, K650, K560 en K576.

761-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K634, K635, K628, K592, K593,
K521 en K522.

762-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K573, K574, K575, K599 en K576.

763-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K617, K666, K558, K559 en K506.

764-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K518, K601, K568, K569 en K509.

765-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K523, K021, K558, K559, K650,
K581, K521 en K522.

766-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K536, K537, K551, K618, K619 en
K581.

767-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K642, K654, K655, K138, K521 en
K522.

768-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K512, K643, K625 en K509.

769-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K512, K534, K535, K200 en K048.

770-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K610, K658, K524, K521 en K522.

771-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K512, K579, K649 en K581.

772-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K592, K593, K518, K545 en K048.

773-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K561, K600, K551 en K509.

774-01

Inspreker stelt dat menselijke en economische
effecten (voor Bathmen) niet zijn opgenomen in het
MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K592

774-02

Inspreker stelt dat in het MER de leefbaarheid in
Bathmen niet interessant is.

Zie beantwoording Kernpunt: K593

774-03

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of ten
westen van Bathmen een goederenspoorboog komt
dat Bathmen aan drie zijden wordt ingeklemd met
infrastructuur.

Zie beantwoording Kernpunt: K545

774-04

Inspreker stelt dat in het oosten straks geen gebruik
gemaakt meer kan worden van het openbaar
vervoer, doordat goederenvervoer de voorkeur
krijgt.

Zie beantwoording Kernpunt: K200

775-01

Inspreker stelt dat menselijke en economische
effecten (voor Bathmen) niet zijn opgenomen in het
MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K592

775-02

Inspreker stelt dat in het MER de leefbaarheid in
Bathmen niet interessant is.

Zie beantwoording Kernpunt: K593

775-03

Standaardreactie: Ik betreur uw starrigheid en dat u
alleen op prestige uw doel wilt halen zonder dat u
rekening houdt met woongemeenschappen. Wat
had u gedaan als u in Bathmen was geboren en nog
steeds woont? In het oosten mogen we binnenkort
niet meer gebruik maken van het openbaar
vervoer, doordat het goederenvervoer de voorkeur
krijgt en dat alles voor een vrij rijden in het westen.

Zie beantwoording Standaardreactie: Ik betreur uw
starrigheid en dat u alleen op prestige uw doel wilt halen
zonder dat u rekening houdt met
woongemeenschappen. Wat had u gedaan als u in
Bathmen was geboren en nog steeds woont? In het
oosten mogen we binnenkort niet meer gebruik maken
van het openbaar vervoer, doordat het goederenvervoer
de voorkeur krijgt en dat alles voor een vrij rijden in het
westen.

775-04

Inspreker stelt dat wanneer er ten oosten of ten
westen van Bathmen een goederenspoorboog komt
dat Bathmen aan drie zijden wordt ingeklemd met
infrastructuur.

Zie beantwoording Kernpunt: K545

775-05

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

776-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K592, K593, K625, K530 en K581.

777-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K560, K594, K595, K529, K521 en
K522.

778-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K592, K593, K518, K545 en K048.

779-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K660, K643, K651 en K581.

780-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K616, K650, K560 en K509.

781-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K534, K535, K663, K512 en K509.

782-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K586, K200, K651 en K509.

783-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K014, K641, K529, K524 en K048.

784-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K510, K660, K649, K521 en K522.

785-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K534, K535, K503 en K506.

786-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K644, K650, K582 en K581.

787-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K610, K549, K632 en K581.

788-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K657, K518, K536, K646, K521 en
K522.

789-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K659, K591, K654, K655 en K576.

790-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K590, K551, K550 en K576.

791-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K634, K635, K536, K646, K591,
K521 en K522.

792-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K644, K647, K577, K578 en K581.

793-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K525, K514 en K576.

794-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K513, K626, K627, K545, K521 en
K522.

795-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K591, K643, K596, K597, K598 en
K576.

796-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K524, K647, K596, K597, K598 en
K048.

797-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K530, K591, K579 en K509.

798-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K618, K619, K648, K629 en K509.

799-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K660, K643, K651, K581, K501,
K512, K590, K518, K521, K522, K665, K600, K614 en
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800-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K579, K561, K570 en K509.

801-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K610, K580, K649, K521 en K522.

802-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K596, K597, K598, K517 en
K509.

803-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K568, K569, K536, K537, K657,
K521 en K522.

804-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K579, K533, K601 en K048.

805-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K614, K634, K635, K647 en K509.

806-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K575, K612, K601 en K509.

807-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K508, K616, K602, K603 en K581.

808-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K590, K551, K517 en K509.

809-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K508, K660, K588, K589 en K048.

810-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K634, K635, K618, K619, K650 en
K576.

811-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K648, K658, K634, K635 en K581.

812-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K651, K533, K528 en K509.

813-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K650, K536, K537, K601, K521 en
K522.

814-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K552, K553, K554, K571, K572,
K518, K521 en K522.

815-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K612, K591, K656, K521 en
K522.

816-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K640, K626, K627, K533 en K581.

817-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K571, K572, K644, K533 en
K581.

818-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K630, K601, K660 en K509.

819-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K614, K634, K635, K647 en K509.

820-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K557, K512, K577, K578 en
K576.

821-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K511, K649, K508, K521 en
K522.

822-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K511, K665, K625 en K506.

823-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K582, K528, K614, K521 en
K522.

824-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K634, K635, K660, K614 en
K506.

825-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K571, K572, K523, K021, K599,
K521 en K522.

826-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K517, K628, K536, K646,
K521 en K522.

827-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K648, K643, K513, K521 en K522.

828-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K558, K559, K526, K527,
K116, K573, K574 en K048.

829-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K200, K592, K593, K573, K574 en
K581.

830-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K626, K627, K648, K580 en K581.

831-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K657, K518, K536, K646, K521 en
K522.

832-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K659, K526, K527, K116,
K514, K521 en K522.

833-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K588, K589, K624, K586 en K048.

834-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K568, K569, K538, K539, K540,
K541, K542, K543, K531, K532 en K048.

835-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K524, K647, K596, K597, K598 en
K048.

836-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K614, K550, K517 en K509.
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837-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K605, K606, K630, K647 en K576.

838-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K583, K584, K585, K521,
K522, K659, K591, K005, K576, K515, K538, K539, K540,
K541, K542, K543, K636, K546, K547 en K548.

839-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K623, K525, K523, K021 en K509.

840-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K558, K559, K526, K527, K116,
K536, K646 en K509.

841-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K580, K634, K635, K536,
K537 en K581.

842-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K642, K601, K552, K553,
K554, K521 en K522.

843-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K561, K511, K636 en K048.

844-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K615, K652, K653, K661 en K509.

845-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K561, K517, K651 en K506.

846-01

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

847-01

Inspreker suggereert dat met de cijfers van de
variant Twentekanaallijn is gesjoemeld omdat er
een ProRail werknemer naast het spoor woont.

Zie beantwoording Kernpunt: K163

847-02

Inspreker geeft aan dat waardevermindering
(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

847-03

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

848-01

Inspreker stelt dat het MER onjuist is, het aantal
huishoudens dat last heeft van geluidshinder is bij
de Twentekanaallijn veel kleiner (400 in plaats van
9.000) dan langs de Twentelijn (9.000).
Inspreker meent dat variant Twentekanaallijn een
stuk goedkoper kan zijn als niet overal dubbelspoor
wordt aangelegd.

Zie beantwoording Kernpunt: K613

Volgens inspreker is in de geluidsberekening geen

Zie beantwoording Kernpunt: K138

848-02

848-03

Zie beantwoording Kernpunt: K168
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rekening gehouden met de uitbreiding van de A1.

848-04

Inspreker stelt dat de visualisatie van de
spoorbogen niet realistisch is, de viaducten zijn veel
hoger dan geschetst waardoor Bathmen wordt
afgescheiden van de buitenwereld (ook voor
hulpdiensten).

De visualisaties zijn op basis van de spoorontwerpen
gemaakt. De spoorbogen en de hoogte van viaducten
zijn daarmee, op het detailniveau wat bij een MER past,
gebaseerd op het programma van eisen waarin alle eisen
aan bijvoorbeeld spoorwegen, openbare wegen,
doorrijdhoogtes etc. zijn opgenomen. Bij keuze voor een
variant met een van de spoorbogen worden deze
ontwerpen verder uitgewerkt.

848-05

Inspreker stelt dat er al schades zijn door de huidige
treinen, terwijl in het MER staat dat er geen
schades zullen ontstaan.

Zie beantwoording Kernpunt: K131

848-06

Inspreker stelt dat er geen wettelijke normen zijn
voor trillingen, geen wonder dat de normen niet
worden overschreden.

Er is geen wetgeving ten aanzien van trillingshinder.
Voor het onderzoek naar trillingshinder is gebruik
gemaakt van trillingsrichtlijnen die beschrijven wat als
'aanvaardbaar geachte' trillingshinder wordt gezien.
Deze beoordeling is uitgevoerd conform de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

848-07

Inspreker stelt dat het onjuist is om de varianten te
vergelijken met de referentiesituatie, omdat het
maar de vraag is of de veronderstelde groei
plaatsvindt. Inspreker geeft aan dat alleen de
aantallen bij een extra spoorboog of meer
goederentransport via het huidige spoor kloppen!

Het kijken naar de toekomst brengt altijd onzekerheden
met zich mee. Zeker als die toekomst verder weg
gelegen is zoals in dit MER waarbij in de
referentiesituatie de omvang van het goederenvervoer
in 2030 beschreven is. De wijze waarop het
spoorgoederenvervoer is gedefinieerd in de
referentiesituatie voor dit MER is beschreven in
paragraaf 5.4 van het rapport 'Verwerking herijkte
goederenprognoses PHS' van ProRail. Dit rapport is te
vinden op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/03/28/prorail-verwerkingherijkte-goederenprognoses-phs.html.

848-08

Inspreker kaart aan dat in de beoordeling alleen
wordt uitgegaan van het gemiddelde geluid en niet
van de piekgeluiden op het moment van een
treinpassage en de verstoring van perioden van
stilte. Het effect op het ervaren van geluidsoverlast
wordt nu op basis van het gemiddelde
geluidsniveau als positief gezien terwijl dit in de
praktijk anders kan zijn omdat de piekgeluiden
vaker tot slaapverstoringen kunnen leiden.
Inspreker vraagt of (slaap)verstoring door
e
piekgeluiden in de 2 fase van de mer-procedure
wordt meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K052

848-09

Inspreker stelt dat woon- en bouwvergunningen
niet meer mogen worden afgegeven omdat het
dorp gaat leeglopen.

Zie beantwoording Kernpunt: K160

848-10

Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in
Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,

Zie beantwoording Kernpunt: K122
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terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

849-01

Inspreker stelt dat Bathmen al heel veel
geluidsoverlast heeft van de A1 en daarom extra
spoorlawaai door spoorbogen onacceptabel vindt.

Van de mening van de inspreker wordt kennis genomen.
In de wetgeving worden verschillende geluidbronnen
weg- en railverkeerslawaai en ook luchtvaartlawaai
afzonderlijk getoetst. Cumulatie met wegverkeer, zoals
de A1, wordt in de rapportage niet genegeerd maar
kwantitatief beschreven. Bij de uitwerking van de
voorkeursvariant voor een Ontwerp Tracébesluit zal hier
nader naar worden gekeken. Uitgangspunt hierbij is de
vigerende situatie zoals vastgelegd met o.a. de
geluidproductieplafonds voor de A1.

849-02

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

850-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K609, K561, K504, K505 en
K048.

851-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K558, K559, K573, K574,
K507 en K509.

852-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

853-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K604, K624, K561 en K581.

854-01

Inspreker kaart aan dat in de beoordeling alleen
wordt uitgegaan van het gemiddelde geluid en niet
van de piekgeluiden op het moment van een
treinpassage en de verstoring van perioden van
stilte. Het effect op het ervaren van geluidsoverlast
wordt nu op basis van het gemiddelde
geluidsniveau als positief gezien terwijl dit in de
praktijk anders kan zijn omdat de piekgeluiden
vaker tot slaapverstoringen kunnen leiden.
Inspreker vraagt of (slaap)verstoring door
e
piekgeluiden in de 2 fase van de mer-procedure
wordt meegenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K052

854-02

Inspreker stelt dat Bathmen wordt ingeklemd
tussen infrastructuur en dat de spoorboog, hoog
boven het landschap, grote invloed heeft op de
leefbaarheid.
Inspreker vraagt zich af waarom bij de spoorbogen

Zie beantwoording Kernpunt: K126

854-03

Bij de spoorbogen te Bathmen zijn de effecten van de
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bovenleiding niet wordt genoemd, terwijl dit bij
variant 4 veel aandacht krijgt in inbreuk op het
landschap en kosten.

totale nieuwe baan (inclusief aardenbaan,
bovenleidingen etc.) in het MER opgenomen. Bij de
variant Twentekanaallijn is er al een deels
dubbelsporige, deels enkelsporige baan. De
bovenleidingen zijn over het hele tracé van deze variant
een nieuwe situatie en lijken daardoor wellicht meer
aandacht te krijgen in de rapportage. In grote lijnen
geldt hetzelfde voor de kosten.

854-04

Inspreker begrijpt de berekening van het aantal
geluidgehinderden niet in de varianten ten opzichte
van elkaar en ten opzichte van de referentie.

Bij de bepaling van het aantal geluidgehinderden is voor
een variant niet alleen het aantal gehinderden langs de
variant meegenomen maar ook het aantal personen die,
in die situatie, langs de andere spoorlijn(en) worden
gehinderd. Dit is zo samengevat weergegeven in Tabel
S.1 op bladzijde. 1 van het Effectenrapport Geluid Bij de
keuze voor bijvoorbeeld de Twentekanaallijn met 1
goederenpad zijn er in 2020 langs de Twentekanaallijn
420 en langs de IJssellijn en Twentelijn 9492
gehinderden. Totaal voor deze situatie 9912
gehinderden.

854-05

Inspreker twijfelt aan de voordelen van de
bundeling met de A1 in variant 1, omdat het geluid
van een hoog gelegen spoorboog ver draagt.

Van de mening van de inspreker wordt kennis genomen.
Bij de berekening van de geluideffecten wordt ook
rekening gehouden met de hoogteligging van het tracé
en van de geluidgevoelige objecten.

854-06

Inspreker geeft aan dat bij de prognose voor PHS
geen rekening is gehouden met de effecten van de
invoering van ERTMS en/of minder aanbod van
goederen (de prognose is met 20% naar beneden
bijgesteld), waardoor mogelijk de noodzaak van het
GON programma minder is.

Zie beantwoording Kernpunt: K005

854-07

Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht
welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

Zie beantwoording Kernpunt: K118

855-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K005, K658, K591 en K506.

856-01

Inspreker stelt dat de kosten voor investeringen en
energie in het MER met de contante waarde
methode berekend moeten worden.

In het MER zijn uitsluitend de rijksinvesteringen
berekend; die worden - zoals bij rijksinvesteringen
gebruikelijk - niet op hun contante waarde berekend.
Voor de energiekosten zou een contante waarde
berekening zinvol kunnen zijn, maar de energiekosten
zijn niet voor rekening van de overheid, doch van de
private vervoerders, en die kosten spelen dus geen rol in
de afweging.

857-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K636, K558, K559, K611 en
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858-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K556, K605, K606, K629 en
K509.

859-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K586, K652, K653, K623 en
K506.

860-01

Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl
('Bathmen zegt 33x nee')

Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')

860-02

Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

861-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K624, K612, K616 en K581.

862-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K518, K533, K575 en K506.

863-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K643, K560, K618, K619 en
K506.

864-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K632, K533, K633 en K509.

865-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K649, K508, K648, K521 en
K522.

866-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K512, K557, K536 en K537.

867-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K512, K557, K536, K537 en
K576.

868-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K601, K579, K518 en K581.

869-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K536, K646, K639, K200 en K581.

870-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K549, K536, K537, K556 en
K509.

871-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K596, K597, K598, K605,
K606, K536, K537 en K506.

872-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K516, K632, K647 en K048.

873-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K529, K513, K592, K593 en
K048.

874-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K533, K629, K599 en K506.

875-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K503, K556, K666 en K509.
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876-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K617, K504, K505, K594,
K595 en K581.

877-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K659, K526, K527, K116,
K514, K521 en K522.

878-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K514, K528, K575 en K509.

879-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K518, K601, K557, K521 en
K522.

880-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K534, K535, K518, K613 en K509.

881-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K611, K508, K651 en K048.

882-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K618, K619, K640, K528 en
K576.

883-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K634, K635, K632, K200 en
K509.

884-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K591, K546, K547, K548,
K633 en K576.

885-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K514, K612, K651 en K581.

886-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K612, K508, K519 en K509.

887-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K612, K661, K524 en K509.

888-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K623, K573, K574, K642 en
K581.

889-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K536, K537, K557, K633 en
K509.

890-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K586, K632, K626, K627,
K521 en K522.

891-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K658, K623, K639 en K581.

892-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K587, K518, K517 en K509.

893-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K586, K652, K653, K657 en
K506.

894-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K501, K571, K572, K580, K561 en
K581.

895-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K590, K623, K662 en K509.

896-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K590, K623, K662 en K509.

897-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K571, K572, K529, K634,
K635, K521 en K522.

898-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K599, K640 en K048.

899-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K560, K552, K553, K554,
K517 en K506.

900-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K590, K551, K517 en K581.

901-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K628, K528, K654, K655 en
K509.

902-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K659, K591, K656, K521 en
K522.

903-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K571, K572, K529, K634,
K635, K521 en K522.

904-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K616, K626, K627, K502 en
K581.

905-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K616, K508, K643 en K506.

906-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K630, K601, K660 en K509.

907-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K630, K596, K597, K598,
K648 en K581.

908-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K642, K557 en
K506.

909-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K544, K592, K593, K611 en
K506.

910-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K536, K646,
K568, K569 en K509.

911-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K200, K524, K590 en K048.

912-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K501, K523, K021, K538, K539,
K540, K541, K542, K543, K518, K521 en K522.

913-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K634, K635, K632, K200 en
K509.

914-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K659, K546, K547, K548, K538,
K539, K540, K541, K542, K543 en K506.

915-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K609, K561, K504, K505 en
K048.

916-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K616, K623, K665 en K576.

917-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K518, K571, K572, K661 en
K576.

918-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K662, K588, K589, K663 en
K509.

919-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K640, K573, K574, K623 en
K509.

920-01

Inspreker stelt dat de keuze voor een van de
spoorbogen bij Bathmen de doodsteek zal zijn voor
de camping van zijn ouders.

Het is belangrijk te beseffen dat er in Nederland
campings zijn die op korte afstand van - ook 's nachtsdruk bereden spoor zijn gelegen. De stelling dat meer
goederenverkeer leidt tot een faillissement van
inspreker wordt dus niet onderschreven.

920-02

Inspreker stelt dat menselijke en economische
effecten (voor Bathmen) niet zijn opgenomen in het
MER.

Zie beantwoording Kernpunt: K592

920-03

Inspreker stelt dat in het MER de leefbaarheid in
Bathmen niet interessant is.

Zie beantwoording Kernpunt: K593

920-04

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K662, K658, K663 en K509.

921-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K662, K588, K589, K663 en
K509.

922-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K579, K557, K649 en K581.

923-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K605, K606, K665, K538,
K539, K540, K541, K542, K543 en K581.

924-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K613, K640, K538, K539,
K540, K541, K542, K543 en K576.

925-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K613, K666, K659, K521 en

Pagina 568 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording
K522.

926-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K014, K641, K526, K527,
K116, K665 en K048.

927-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K508, K648, K590 en K581.

928-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K632, K538, K539, K540,
K541, K542, K543, K577, K578, K521 en K522.

929-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K508, K526, K527, K116 en
K048.

930-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K634, K635, K644, K652,
K653 en K576.

931-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K579, K659, K624 en K509.

932-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K579, K560, K629 en K048.

933-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K590, K623, K662 en K509.

934-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K644, K594, K595, K604,
K521 en K522.

935-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K644, K594, K595, K604,
K521 en K522.

936-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K657, K528, K577, K578 en
K509.

937-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K657, K607, K608, K531,
K532 en K509.

938-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K599, K514, K512, K521 en
K522.

939-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K503, K582, K616, K521 en
K522.

940-01

Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of
meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of

Zie beantwoording Kernpunt: K200
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onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

941-01

Sinds 1999 runt inspreker met zijn vrouw een
gerespecteerde minicamping op zijn voormalig
gemengd boerenbedrijf. Als gevolg van toename
van goederentreinen over het spoor bij Bathmen
zullen de gasten vanwege geluidhinder wegblijven
van zijn op 350 m van het spoor gelegen camping.

Zie beantwoording Kernpunt: K099

942-01

Inspreker heeft dezelfde reactietekst ingediend als
onder correspondentienummer 512.

Wij verwijzen u voor de beantwoording naar
correspondentienummer 512.

943-01

Inspreker stelt dat de aantasting van cultuur en
landschap, rust en ruimte onaanvaardbaar is, zeker
gezien het feit dat Duitsland onvoldoende de
afspraak nakomt om de aansluiting op de
Betuwelijn te realiseren.

Zie beantwoording Kernpunt: K031

944-01

Inspreker is het er niet mee eens dat de trillingen
niet gemeten worden.

Zie beantwoording Kernpunt: K186

944-02

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K618, K619 en K048.

945-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K512, K647, K005 en K048.

946-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K663, K614, K579 en K576.

947-01

Inspreker geeft aan dat er geen rekening is
gehouden met het natuur- en dierwelzijn.

In het effectrapport ecologie zijn de effecten op ecologie
onderzocht en beschreven en zijn compenserende en
e
mitigerende maatregelen in beeld gebracht. In de 2
fase van het MER wordt indien van toepassing
naderonderzoek uitgevoerd naar de effecten op
ecologie.

947-02

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K558, K559, K526, K527,
K116, K573, K574 en K048.

948-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K588, K589, K510, K584, K585 en
K506.

949-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K538, K539, K540, K541, K542,
K543, K536, K537, K586 en K581.

950-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K624, K513, K643, K581, K660,
K633, K552, K553, K554, K048, K526, K527, K116, K656,
K534, K535, K576, K659, K591, K654 en K655.

951-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K571, K572, K658, K643, K521 en
K522.

952-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K652, K653, K650, K549, K521 en
K522.
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953-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K612, K592, K593, K575 en K048.

954-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K626, K627, K586, K568, K569 en
K581.

955-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K513, K517, K544 en K048.

956-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K580, K615, K601 en K581.

957-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K604, K650 en K581.

958-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K584, K585, K545, K536,
K646 en K048.

959-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K534, K535, K200, K551,
K521 en K522.

960-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K536, K646, K590, K644 en K506.

961-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K503, K013, K620, K552, K553,
K554 en K509.

962-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K626, K627, K507, K644 en K048.

963-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K612, K643 en K509.

964-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K656, K546, K547, K548, K504,
K505 en K509.

965-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K616, K602, K603, K643, K521 en
K522.

966-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K514, K200, K649 en K509.

967-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K529, K584, K585 en K509.

968-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K138, K596, K597, K598, K654,
K655, K521 en K522.

969-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K616, K609, K514 en K506.

970-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K571, K572, K536, K537,
K616, K521 en K522.

971-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K557, K523, K021, K538,
K539, K540, K541, K542, K543, K521 en K522.
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972-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K584, K585, K511, K579 en K576.

973-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K536, K646, K533, K534,
K535, K521 en K522.

974-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K551, K518, K594, K595 en K581.

975-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K594, K595, K558, K559,
K614 en K581.

976-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K643, K591, K630, K521 en
K522.

977-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K611, K138, K610 en K509.

978-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K604, K605, K606, K580 en K581.

979-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K570, K550, K525 en K581.

980-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K005, K611, K536, K646,
K521 en K522.

981-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K557, K573, K574, K512 en
K509.

982-01

Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

983-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K661, K536, K537, K654, K655 en
K506.

984-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K628, K503, K524 en K048.

985-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K575, K508, K592, K593 en K581.

986-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K200, K517, K602, K603, K521 en
K522.

987-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K519, K503, K588, K589 en K048.

988-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K523, K021, K610, K601 en K581.

989-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K552, K553, K554, K648, K557 en
K509.

990-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K623, K536, K537, K596, K597,
K598 en K581.
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991-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K661, K618, K619, K513 en K048.

992-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K611, K656 en K581.

993-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K625, K580, K588, K589 en K576.

994-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K552, K553, K554, K648, K557 en
K509.

995-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K013, K620, K648, K637, K638 en
K506.

996-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K530, K584, K585, K570 en K509.

997-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K530, K584, K585, K651 en K509.

998-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K511, K643 en K509.

999-01

Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K531, K532, K579, K580 en K581.

1000-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1001-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1002-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1003-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1004-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1005-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1006-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1007-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1008-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1009-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1010-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K503, K504, K505 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K507, K508, K504, K505 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K510, K511, K512 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K510, K503, K666 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K513, K514, K138 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K516, K517 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K518, K519, K536, K646,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K523, K021, K524, K525 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K526, K527, K116, K528,
K529 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K523, K021, K530, K531,
K532 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K536, K646, K533, K534,
K535, K521 en K522.
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1011-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1012-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1013-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1014-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1015-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1016-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1017-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1018-01 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Beantwoording
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K526, K527, K116, K528,
K536, K537 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K538, K539, K540, K541,
K542, K543, K544, K546, K547, K548, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K513, K549, K550, K521 en
K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K551, K552, K553, K554,
K555, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K556, K557, K552, K553,
K554, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K558, K559, K560, K561 en
K509.
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1019-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1020-01 Inspreker stelt dat het niet terecht is dat de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K562, K563, K564, K565,
K566, K567, K519, K549, K521 en K522.
Zie beantwoording Kernpunt: K166

elektrificatie van de Twentekanaallijn als exclusieve
kostenpost van de goederenroutering wordt gezien.
De elektrificatie komt ook ten goede aan
reizigerstreinen op het traject en treinen met
gevaarlijke stoffen die volgens Basisnet Spoor al via
de Twentekanaallijn moeten rijden.

1020-02 Inspreker is het niet eens met de wijze waarop in

Zie beantwoording Kernpunt: K615

het rapport alle effecten worden uitgemiddeld over
ruimte en tijd. Daardoor valt alles binnen de norm,
terwijl bewoners wel veel overlast zullen
ondervinden.

1020-03 Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl
('Bathmen zegt 33x nee')

1021-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K515, K523, K021, K524, K552,
K553, K554 en K509.

1022-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K570, K549, K534, K535,
K521 en K522.

1023-01 Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

1024-01 Standaardreactie: Stichting Mooi Lochem

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting Mooi
Lochem

1025-01 Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

1025-02 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

Aftakking (RONA)

1026-01 Inspreker geeft aan in de huidige situatie al overlast
tijdens slaap te ondervinden, ook door korte en
stille treinen. Inspreker geeft aan dat vooral pieken
in hinder hierbij een rol spelen.

1026-02 Inspreker is van mening dat de staatssecretaris in

Een meer gedetailleerd onderzoek naar de ervaringen
van omwonenden aan het spoor wordt meegenomen als
e
aandachtspunt voor de m.e.r. 2 fase.
Zie beantwoording Kernpunt: K116

de beslissing niet alleen moet letten op de normen
uit de wet- en regelgeving, maar ook rekening dient
te houden met de maatschappelijk
normen/onaanvaardbare situaties/menselijke
aspecten/goede leefomgeving en al aanwezige
hinder.

1026-03 Inspreker geeft aan dat het voorliggende MER 1ste
fase de zorg zeker niet heeft weggenomen dat
daadwerkelijk adequate maatregelen getroffen
zullen worden.

1026-04 Inspreker verwacht dat er serieus onderzoek wordt
uitgevoerd naar wat de slaapverstoring betekent
voor omwonenden aan het spoor, welke
maatregelen er mogelijk en maatschappelijk
aanvaardbaar zijn en welke kosten deze met zich
mee brengen.

1026-05 Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht

In Nederland is een MER-studie verplicht voor
investeringen zoals PHS en het is verplicht om de
gevolgen voor leefbaarheid te minimaliseren, tot binnen
de wettelijke normen. Welke infrastructuurvariant
uiteindelijk ook gekozen wordt, er zal aan alle wettelijke
vereisten voor inpassing worden voldaan. Daarmee is
binnen het PHS rekening gehouden.
De gezondheidseffecten van geluidhinder zijn in beeld
gebracht door middel van de GES-systemathiek. Hierin
zijn klassen van geluidsbelastingen aangegeven die
corresponderen met een gezondheidsscore. Voor Lnight
liggen deze grenzen voor de klassen van geluidsbelasting
anders (lager) dan voor Lden. Desondanks is gebleken
dat Lden dermate veel hoger is dan Lnight dat deze
bepalend is. Een meer gedetailleerd onderzoek naar de
ervaringen van omwonenden aan het spoor wordt
e
meegenomen als aandachtspunt voor de m.e.r. 2 fase.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
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alternatieve modaliteit.

1026-06 Inspreker geeft aan dat als kosten de integrale
kosten voor de BV Nederland moeten worden
bekeken. Waarbij aanleg, gebruik van het spoor,
maatregelen en schade in de vorm van
waardedaling onroerend goed, vruchtgebruik,
kostenderving bij bedrijfsexploitatie en verwachte
economische ontwikkeling een integraal deel zijn.
Dit moet worden vergeleken met de kosten van
alternatieven om vervolgens een conclusie te
trekken.

1026-07 Inspreker pleit als bewoners langs de spoorlijn in

In de voorbereidingsfase van de PHS Voorkeursbeslissing
van het Kabinet (juni 2010) zijn nut en noodzaak van het
programma diepgaand onderzocht. In de huidige MER
fase staan nut en noodzaak derhalve niet ter discussie.
In diezelfde voorbereidingsfase van de PHSVoorkeursbeslissing is tevens een Maatschappelijke
Kosten Baten Analyse (MKBA) gemaakt. Mede op grond
van deze MKBA heeft het Kabinet geconcludeerd dat de
baten van het gehele programma PHS opwegen tegen
de kosten. De betreffende MKBA (inclusief second
opinion) is opgenomen in de Rapportage en
voorkeursbeslissing PHS. Deze is in te zien via de website
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2010/06/04/voorkeursbeslissi
ng-programma-hoogfrequent-spoorvervoer.html. Voor
het PHS-onderdeel Goederenroutering Oost-Nederland
wordt geen afzonderlijke MKBA opgesteld.
e

Dit wordt meegenomen in de 2 fase van het MER

Goor (betekent moeras), waarvan het bekend is dat
de bodem bestaat uit veenachtige ondergrond die
zeer trillingsgevoelig is, ervoor om ook een
bodemonderzoek mee te nemen in het
trillingsonderzoek.

1026-08 Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 347.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 347.

1026-09 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1027-01 Inspreker stelt dat het MER impliciet uitgaat van

Zie beantwoording Kernpunt: K146

een aantal aannames en veronderstelde feiten,
zonder die te verantwoorden of de
waarschijnlijkheid aan te tonen

1027-02 Inspreker is het niet eens met het uitgangspunt

Zie beantwoording Kernpunt: K134

voor de m.e.r. dat het noodzakelijk is dat er
goederentreinen gaan rijden via Oldenzaal naar de
Duitse grens. Alleen de Rotterdamse haven heeft
hier immers profijt van terwijl grote gebieden in
Nederland er overlast van zullen ondervinden.

1027-03 In het MER wordt gesteld dat de routekeuze van de
vervoerders niet te sturen valt. Inspreker geeft aan
dat dit in tegenspraak is met de aanname in het
MER dat vervoerders na het geschikt maken van
een bepaalde route vaker voor deze route zullen
kiezen. Inspreker stelt dat als vervoerder vanuit
commercieel perspectief vrij zijn om een route te
bepalen, zij het geschikt maken van een route ook

Spoorvervoerders betalen aan de beheerder van het
spoor (ProRail in Nederland, DB Netz in Duitsland) een
gebruiksheffing (tol) waarvan de hoogte afhankelijk is
van de lengte en de zwaarte van de trein en de lengte
van de rit. Vanzelfsprekend kiezen spoorvervoerders net zoals wegvervoerders en binnenvaartschippers - dus
bij voorkeur voor de kortste route, omdat de
vervoerskosten dan het laagst zijn. De vervoerskosten
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zelf moeten bekostigen en de kostprijs van het
vervoer dienen te betalen bij gebruik van een route.

worden in Nederland niet door de overheid
gesubsidieerd -niet voor het spoor, niet voor het
wegvervoer en niet voor binnenvaart vervoer. In
Duitsland gebeurt dat evenmin.

1027-04 Op pagina 32 van het MER staat “Routedwang als
instrument om goederenvervoerders te dwingen
via de Betuweroute en Zevenaar-grens te rijden is
niet beschikbaar. De Europese richtlijnen (…) laten –
buiten de situatie van overbelaste infrastructuur –
geen ruimte om goederenvervoerders te dwingen
(…) door het op directe of indirecte wijze afsluiten
van alternatieve trajecten.” Inspreker stelt dat in
het geval van het goederenvervoer naar Duitsland
er op de bestaande spoortrajecten die opgenomen
zijn in het MER er juist wel sprake is van
overbelaste infrastructuur. De overheid zou niet
gedwongen moeten zijn om op kosten van de
gemeenschap de infrastructuur te verbeteren.

1027-05 Inspreker stelt dat wanneer de kosten voor
uitvoering van een variant uit het MER zou worden
doorberekend aan de vervoerders, dit bepalend zou
gaan worden voor de routekeuze van de
vervoerders. De overheid zou daarom het
goederenvervoer per spoor niet indirect moeten
subsidiëren.

1027-06 De Europese richtlijnen (91/440/EEG en

Volgens de Europese richtlijnen is het vervoeren van
goederen per spoor vrij, en is de vervoerder vrij om een
treinpad aan te vragen langs de route die hij wenst.
Daarnaast is het de taak van de overheden in elk land
om het voor de toekomst verwachte goederenvervoer
(en ook het verwachte reizigersvervoer) te faciliteren.
Als gevolg van economische ontwikkeling en mede
omdat we in Nederland een tweede Maasvlakte hebben
aangelegd, wordt een forse groei van het
goederenvervoer per spoor verwacht. Daarom moet de
capaciteit van de goederenroutes worden uitgebreid,
waaronder die door Oost-Nederland. Tevens wil de
overheid de frequenties voor het reizigersvervoer
verhogen. Daarom wordt de goederenroute naar
Oldenzaal-grens verlegd van de route door de Randstad
en via Amersfoort naar de route via Elst-ZutphenHengelo.
Spoorvervoerders betalen aan de beheerder van het
spoor (ProRail in Nederland, DB Netz in Duitsland) een
gebruiksheffing (tol) waarvan de hoogte afhankelijk is
van de lengte en de zwaarte van de trein en de lengte
van de rit. Vanzelfsprekend kiezen spoorvervoerders net zoals wegvervoerders en binnenvaartschippers - dus
bij voorkeur voor de kortste route, omdat de
vervoerskosten dan het laagst zijn. De vervoerskosten
worden in Nederland niet door de overheid
gesubsidieerd -niet voor het spoor, niet voor het
wegvervoer en niet voor binnenvaart vervoer. In
Duitsland gebeurt dat evenmin.
Zie beantwoording Kernpunt: K651

2001/14/EG) biedt buiten de situatie van
overbelaste infrastructuur geen ruimte om
goederenvervoerders te dwingen gebruik te maken
van de Betuweroute en Zevenaar-grens door het op
directe of indirecte wijze afsluiten van alternatieve
trajecten. Inspreker vraagt waarom Duitsland wel
routedwang kan opleggen?

1027-07 De kennelijke aanname in het MER is dat er sprake
is van autonome groei van het
spoorgoederenvervoer. De Inspreker stelt dat
economisch herstel (na de crisis)niet automatisch
hoeft in te houden dat het goederenvervoer verder
groeit. Dit als gevolg van mondiale nivellering van
loonniveaus, en afnemende energievoorraden en

Mede vanwege de economische ontwikkelingen heeft
IenM aan TNO de opdracht gegeven om een lange
termijn perspectief te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot
het TNO-rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer'. Dit rapport is in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
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strengere milieueisen waardoor spoorvervoer
duurder wordt.

oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. In het rapport zijn
verschillende economische scenario's uitgewerkt,
waaronder een laag economisch scenario. Voor het MER
e
1 fase Goederenroute Oost-Nederland is ervoor
gekozen om de prognose te hanteren die hoort bij het
scenario met hoge economische groei. De reden
hiervoor is dat het van belang is gevonden dat de
goederenroute toekomstvast is en ook treinaantallen
moet kunnen verwerken wanneer dit economische
scenario bewaarheid wordt.

1027-08 Inspreker stelt dat indien de vraag naar
goederenvervoer in de toekomst weer toegenomen
is, de vervoerders noodgedwongen al een andere
route of vervoerswijze hiervoor zullen gaan vinden,
aangezien de ingebruikname van een variant uit het
MER pas in 2028 zal zijn. Hierdoor is de aanname in
het MER dat er voor de referentiesituatie
autonome groei op zal treden niet voldoende
onderbouwd.

1027-09 Volgens inspreker is er in het MER geen aandacht

Tot de ingebruikname van een route - volgens één van
de varianten die nu in het MER worden onderzocht - in
2028 is nog niet besloten. De autonome groei van het
treinverkeer die plaats vindt kan alleen rijden indien
daarvoor voldoende (milieu)ruimte beschikbaar is. Dat
er meer goederentreinen kunnen rijden dan er in de
huidige situatie (2011) rijden zonder dat er fysieke of
milieu knelpunten optreden blijkt uit het MER. Echter uit
het MER blijkt ook dat er op verschillende locaties
geluidmaatregelen nodig zijn om de treinaantallen van
de referentiesituatie (2030) mogelijk te maken en te
voldoen aan de geluidproductie plafonds.
Zie beantwoording Kernpunt: K032

besteed aan effecten, risico's en overlast onder
wettelijke normen, terwijl deze juist in beeld
gebracht dienen te worden in het MER en er
passende maatregelen voor moeten worden
opgenomen. Er wordt er in het MER onterecht
vanuit gegaan dat deze effecten onder wettelijke
normen als neveneffect acceptabel zijn.

1027-10 Er wordt in het MER vanuit gegaan dat de kosten
voor de goederenroute door de overheid (en dus
door de gemeenschap) betaald moeten worden
aangezien er sprake is van autonome groei.
Inspreker stelt dat dit onterecht is en dat
belanghebbende partijen zouden moeten
meebetalen of dat er voor de Nederlandse overheid
sprake zou moeten zijn van een terugverdienmodel.

1027-11 Inspreker stelt dat de uiteindelijke opbrengst (zowel

Spoorvervoerders betalen aan de beheerder van het
spoor (ProRail in Nederland, DB Netz in Duitsland) een
gebruiksheffing (tol) waarvan de hoogte afhankelijk is
van de lengte en de zwaarte van de trein en de lengte
van de rit. De vervoerskosten worden in Nederland niet
door de overheid gesubsidieerd -niet voor het spoor,
niet voor het wegvervoer en niet voor binnenvaart
vervoer. In Duitsland gebeurt dat evenmin.
Zie beantwoording Kernpunt: K011

hinder als economisch) van de nieuwe
goederenroute ook niet tegen de referentiesituatie
zoals gebruikt die in het MER voorkomt zou moeten
worden afgezet. Dit verhindert voor de beslissers
een juiste afweging van de effecten waarop deze
MER beoordeeld moet worden.
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1027-12 Inspreker geeft aan dat in de NOV-studie uit 1998 is

Beantwoording
Zie beantwoording Kernpunt: K159

geconcludeerd dat de sporen van de IJssellijn,
Twentelijn en Twentekanaallijn niet voldoen als
verlengstuk van de Betuweroute zonder dat er zeer
ingrijpende maatregelen worden uitgevoerd.
Bovendien heeft toenmalig minister netelenbos
aangegeven dat zelfs met deze maatregelen het
spoor geschikt gemaakt zou kunnen worden voor
maximaal 21 goederentreinen per etmaal in beide
richtingen samen. Inspreker mist in het MER de
verantwoording van deze ingrijpende maatregelen
voor de huidige plannen.

1027-13 Inspreker vraagt duidelijk aan te geven in het MER
waar in het bestaande spoor de spoorafstanden
moeten worden aangepast.

1027-14 Inspreker vraagt in het MER duidelijk aan te geven
waar overwegen moeten worden opgeheven en
wat dit betekent voor de oversteekbaarheid en de
aanpassingen van de resterende overwegen, extra
milieubelasting ter plaatse vanwege meer en
langduriger wachtend autoverkeer.

1027-15 Inspreker vraagt in het MER duidelijk aan te geven
waar hellingpercentages niet aan de eisen voldoen
en dus aanpassingen noodzakelijk zijn

1027-16 Inspreker vraagt in het MER duidelijk aan te geven

Er zijn geen aanpassingen aan de spoorafstanden op het
bestaande spoor voorzien.
In het MER wordt niet uitgegaan van het opheffen van
overwegen (met uitzondering van die locaties waar nu al
is besloten over de aanleg van een tunnel).

De eisen betreffende de maximale helling die in spoor
toegepast mag worden (25‰) wordt in geen van de
ontwerpen overschreden. Ook in het bestaande spoor
wordt deze maximale helling niet overschreden.
Zie beantwoording Kernpunt: K159

welke extra maatregelen, naast voornoemde, nodig
zijn om 36 tot 72 treinen per etmaal te laten rijden
in plaats van 21. Dit in verband met de uitspraak
van oud-minister netelenbos dat zelfs met
ingrijpende maatregelen het spoor geschikt
gemaakt zou kunnen worden voor maximaal 21
goederentreinen per etmaal in beide richtingen
samen.

1027-17 Inspreker vraagt in het MER duidelijk aan te geven
welke extra maatregelen, naast voornoemde, nodig
zijn i.v.m. de beoogde verhoging van de maximale
as-last (van 15 naar 22,5 ton) en de lengte van de
treinen (van 450 naar 750 meter)

De beoogde verhoging/verlenging waar inspreker over
spreekt berust op een misverstand. De as-last varieert
reeds bij het huidige materieel waarbij een as-last van 22
ton geen uitzondering is. Een LOC 1600 heeft
bijvoorbeeld een as-last van 22 ton. In de berekeningen
wordt o.a. gerekend met as-lasten van 22,5 ton. De
lengte van treinen mag in de huidige situatie al
maximaal 700 meter zijn. In de praktijk zijn de treinen
meestal niet langer dan 450 meter en daarom is met
deze lengte gerekend. Welke extra maatregelen er door
deze beoogde verhoging en verlenging nodig zijn is dan
ook niet van toepassing/niet te zeggen. Nadere
uitwerking van de maatregelen vindt voor de
voorkeursvariant plaats in MER fase 2.
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1027-18 Inspreker vraagt in het MER duidelijk aan te geven
in welke omvang het elektrisch vermogen
uitgebreid moet worden, inclusief de beoogde
verhoging van as-last en lengte van de treinen en
wat hiervan het milieueffect is.

1027-19 Inspreker vraagt in het MER duidelijk aan te geven
wat de extra kosten zijn van maatregelen om het
spoor geschikt te maken voor de goederenroute en
of c.q. hoe deze in de thans in het MER genoemde
kostenramingen zijn verwerkt. Inspreker stelt dat in
het MER niet duidelijk is aangegeven welke
componenten wel of niet zijn meegenomen in de
kostenramingen. Het is volgens inspreker niet
realistisch om voor dit project te rekenen met een
standaardpercentage voor overschrijdingen.

1027-20 In de NOV-studie van 1998 zijn meerdere zeer
ingrijpende maatregelen genoemd om het spoor op
de IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn
geschikt te maken voor intensief goederenverkeer.

Beantwoording
Na het maken van een keuze uit de alternatieven wordt
e
in het MER 2 fase voor de gekozen variant uitvoeriger
ingegaan op technische aspecten van het ontwerp en
aanpassingen aan het spoor.
In het rekenmodel zijn ramingen opgesteld voor
spooraanpassingen, zoals spoorwerk en bovenleiding en
dergelijke en voor inpassingmaatregelen. Bij
inpassingsmaatregelen gaat het om geluidwerende
voorzieningen en ecologische maatregelen. In de
kostenraming zijn nog geen kosten opgenomen voor
eventuele trillingsbeperkende voorzieningen; in de
aanvulling op dit MER worden de kosten van deze
maatregelen alsnog opgenomen. Daarnaast is ook een
schatting gemaakt van de jaarlijkse beheer- en
onderhoudskosten. Bij elk thema is beschreven welke
compenserende en mitigerende (verzachtende)
maatregelen mogelijk zijn om de effecten op te heffen of
te verzachten. Ook is bepaald welke maatregelen vanuit
wetgeving genomen moeten worden, zoals
geluidwerende maatregelen, en welke maatregelen
redelijkerwijs genomen zullen worden bij een dergelijk
project. Van deze ‘wettelijke’ en ‘redelijke’ maatregelen
is aangenomen dat deze ook inderdaad in het project
opgenomen worden. Deze maatregelen zijn
meegenomen in de kostenramingen van de
verschillende varianten, en met deze maatregelen is
rekening gehouden bij de beoordeling van de effecten.
Van alle varianten zijn de investeringskosten en de
onderhoudskosten geraamd aan de hand van de
Standaardsystematiek Kostenramingen (SSK). Deze
systematiek is geschikt voor het ramen van kosten in dit
stadium van de planvorming. Het huidige ontwerp is nog
erg globaal en daarom is gebruik gemaakt van
kostenkengetallen. De systematiek houdt rekening met
de onzekerheden die er zijn in de verschillende stadia
van een project over onder meer het precieze ontwerp
en de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens het
voortraject en de uitvoering. Daarom geven de ramingen
een bandbreedte met een onder- en een bovengrens. Er
wordt standaard een bandbreedte gehanteerd met
grensbedragen die horen bij een onder- en
overschrijdingskans van 15% respectievelijk 85%. De
kans dat de kosten daar uiteindelijk tussen liggen is 70%.
Het oordeel over het MER-studie in 1998 was dat het er
veel maatregelen aan het bestaande spoor nodig zouden
zijn. Belangrijk is dat in het MER van 1998 werd
gerekend met zo’n 110 goederentreinen per etmaal over
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Indien de genoemde maatregelen kennelijk niet of
in mindere mate nodig zijn, vraagt inspreker in het
MER duidelijk aan te geven welke normen op welke
wijze zijn gewijzigd sinds 1998 en waarop deze
wijzigingen gebaseerd zijn.

de IJssellijn, terwijl het nu in PHS over ongeveer 36
treinen gaat. Als wordt gekozen voor de Twentelijn dan
gaan daar in totaal 60 treinen rijden. Het bestaande
spoor kan wel geschikt worden gemaakt voor
goederenvervoer, dit vergt echter aanpassingen aan de
infrastructuur en uiteraard aanpassingen langs het spoor
om de overlast naar de omgeving te verminderen. De
milieugebruiksruimte is echter wel bepalend voor de
intensiteit van het gebruik van de spoorlijn.

1027-21 In het MER wordt voor de varianten gesteld dat bij
toename van het aantal goederentreinen de
geluidsniveaus toch onder de plafonds blijven.
Inspreker stelt dat dit niet afdoende is en dat de
absolute toename van het geluid ten opzichte van
de huidige situatie in beeld gebracht dient te
worden, gezien de toename van het aantal
treinbewegingen.

1027-22 Inspreker is het niet eens met de bepaling in het
MER dat effecten op geluidshinder 'overwegend
neutraal' zijn. Effecten onder de wettelijke
toegestane plafonds kunnen zeer groot zijn,
bijvoorbeeld op locaties waar eerst geen
geluidshinder was.

1027-23 Inspreker geeft aan dat voor de varianten geldt dat
de geluidsbelasting lokaal erg veel kan verschillen
van de huidige situatie. In het MER wordt alleen
een beschrijving gegeven van de totale belasting
over het hele gebied. Inspreker stelt dat op deze
manier geen zuiver beeld van de werkelijke
effecten wordt gegeven.

1027-24 In het MER is rekening gehouden met het stiller

De plafonds zijn gebaseerd op de heersende waarde
waarbij, om niet afhankelijk te zijn van een druk of
minder druk jaar, is uitgegaan van het gemiddelde
geluidniveau over de jaren 2006, 2007 en 2008. Dit
gemiddelde niveau is verhoogd met een 'werkruimte'
van 1.5 dB. Als de geluidniveaus dus onder de plafonds
blijven zijn de waarden nooit hoger dan 1.5 dB boven de
heersende geluidbelasting.
Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

e

In het MER 1 fase zijn een aantal varianten onderling
vergeleken. Om een keuze tussen deze varianten te
kunnen maken is het niet nodig om de verschillende
voorzieningen al helemaal in detail uit te werken. Als
een keuze is gemaakt zullen de voorzieningen in detail
worden bepaald.
Zie beantwoording Kernpunt: K128

worden van goederentreinen. Inspreker vraagt zich
af in hoeverre dit afgedwongen kan worden bij
vervoerders en hoe dit wordt gehandhaafd. Indien
voor deze aanname geen garanties zijn dient deze
niet in de berekeningen te worden meegenomen.

1027-25 Inspreker vraagt of er in de berekeningen rekening
mee is gehouden dat, met name ter plaatse van
stations en emplacementen (in veelal dichtbevolkte
omgeving) extra geluidsbelasting kan ontstaan door
het stoppen, remmen en weer optrekken van
goederentreinen die vanwege bezette sporen of
anderszins het niet ongestoord kunnen passeren?

1027-26 Inspreker vraagt van welke snelheden van de
treinen er is uitgegaan, met name bij het passeren
van stations en emplacementen en daarmee het
geluidseffect van afremmen en optrekken, in
combinatie met het passeren van wissels

Bij de berekening van de geluidbelastingen wordt, naast
allerlei andere factoren, rekening gehouden met de
snelheden en of de treinen optrekken dan wel
afremmen.

De treinsnelheden waarmee zijn gerekend is voor elke
type materieel en elke plaats verschillend. Er is rekening
gehouden of een trein remt zoals bij het naderen van
een station bijvoorbeeld) of juist optrekt. Behalve van
het materieeltype is de snelheid ook afhankelijk van de
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(stootgeluid) en/of het wisselen van sporen
(booggeluid).

treinlengte, snelheidsbeperkingen en hoogteverschillen
in de baan. Verder is bij de berekeningen rekening
gehouden met het type baan en de aanwezigheid van
wissels.

1027-27 Inspreker vraagt in hoeverre, met name ter plaatse
van stations en emplacementen waar meerdere
treinen tegelijkertijd kunnen passeren of rangeren,
er rekening is gehouden met de totale
geluidsbelasting van de treinen samen en het
daardoor mogelijk overschrijden van grenzen die
afzonderlijk niet overschreden worden.

1027-28 Inspreker vraagt of er in de berekeningen rekening
mee is gehouden dat door het verminderen van het
aantal overwegen en de fors toenemende
dichtligtijden extra geluidsbelasting (en
luchtkwaliteitvermindering) ontstaat ter plaats van
overwegen, door wachtend gemotoriseerd verkeer.

1027-29 In het MER staat aangegeven dat “plaatsing van
lage geluidsschermen een worst-case aanname” is
en dat plaatsing van geluidsdempers “wellicht
voldoende geluidsvermindering oplevert”.
Inspreker stelt dat hieruit blijkt dat nog moet
worden bepaald hoe effectief de maatregelen zijn
en dat dientengevolge ook nog niet kan worden
gesteld dat de geluidsbelasting onder de plafonds
blijft.

1027-30 Inspreker maakt bezwaar tegen de wijze waarop de
wetgeving inzake externe veiligheid wordt gebruikt
in het MER. De risico's worden gemaximaliseerd tot
aan de wettelijk gestelde grens, in plaats van dat de
burger zo veel mogelijk wordt beschermd. Deze
openlijke intentie om de risico's te verhogen is
volgens inspreker interessant voer voor een
juridische procedure.

1027-31 In het MER staat bij alle varianten letterlijk vermeld
dat “er feitelijk geen sprake is van effecten op het
gebied van omgevingsrisico’s”. Inspreker geeft aan
dat dit niet het geval kan zijn, aangezien er meer
goederentreinen met gevaarlijke stoffen over de
trajecten gaan rijden. Ook de veranderingen onder

De criteria ten aanzien van de geluidniveaus zijn
gebaseerd op de over de tijd gemiddelde geluidniveaus.
(De zogenaamde equivalente geluidniveaus). De totale
geluidbelasting is berekend als het totale geluid van alle
treinen afzonderlijk opgeteld. Het maakt dan ook niet uit
of treinen na elkaar of tegelijkertijd passeren. In het
eerste geval duurt de geluidbelasting langer en in het
tweede geval zal de geluidbelasting (theoretisch) hoger
zijn. Het gemiddelde niveau is in beide gevallen gelijk.
(Als twee treinen elkaar passeren, of gelijk oprijden, zal
de ene trein de anderen wat afschermen. Het
veroorzaakte niveau zal dan wat lager zijn.
e

Het onderzoek van het MER 1 fase heeft zich gericht op
de effecten van het extra goederenverkeer per spoor en
op deze effecten in combinatie met het reeds aanwezige
wegverkeer. Bijkomende effecten als gevolg van
aanpassing in de verkeerstromen op wegen worden
e
meegenomen als aandachtspunt voor de m.e.r. 2 fase
waarin een gekozen alternatief in detail wordt
uitgewerkt.
e

In het MER 1 fase zijn een aantal varianten onderling
vergeleken. Om een keuze tussen deze varianten te
kunnen maken is het niet nodig om de verschillende
voorzieningen al helemaal in detail uit te werken. Als
een keuze is gemaakt zullen de voorzieningen in detail
worden bepaald. Omdat met raildempers slechts een
beperkte vermindering kan worden bereikt kan het
nodig zijn dat er (aanvullende) afschermen nodig is om
met de geluidbelasting onder de plafonds te kunnen
blijven. Als dit nodig is zal dit zeker gebeuren.
In het MER worden niet 'de risico's gemaximaliseerd tot
de wettelijke grens', maar er wordt getoetst of de
maximaal te verwachten risico's binnen de daarvoor
gestelde wettelijke grenzen blijven. Dat blijkt het geval
e
te zijn. De Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
gepubliceerd wordt, bevat meer informatie over de
effecten op het aspect externe veiligheid.
e

In de Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
gepubliceerd wordt, wordt de door deze inspreker
gevraagde informatie over de effecten op het aspect
externe veiligheid gegeven.
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het wettelijke risicoplafond dient het MER volgens
inspreker in beeld te brengen. Inspreker vraagt toe
te lichten hoe het kan dat op plaatsen waar nu geen
treinen met gevaarlijke stoffen rijden en straks wel,
het risico toch gelijk blijft.

1027-32 Inspreker vraagt aan te geven in het MER wat de

Zie beantwoording Kernpunt: K147

mogelijke effecten van ongelukken met gevaarlijke
stoffen kunnen zijn bij het stromen van vloeistoffen
of bluswater in het riool en daarmee mogelijk in
daarop aangesloten woningen en bedrijfspanden.
Hierbij moet ook aandacht zijn voor de preventieve
maatregelen en kostenraming.

1027-33 Inspreker geeft aan dat de kans op ongevallen met

1027-34

gevaarlijke stoffen wordt verkleind en verspreid
indien de goederentreinen met gelijkmatige
snelheid kunnen doorrijden. Echter is dit in dit in de
huidige situatie met veel minder goederentreinen
vaak al niet het geval. De kans dat de
goederentreinen bij de varianten uit het MER
noodgedwongen meerdere tussenstops moet
maken is daardoor evident. Inspreker wil weten of
dit risico is meegenomen in het MER, en zo niet,
wat de gevolgen voor het berekende risico hiervan
is.
Inspreker geeft als suggestie voor het MER om in de
prognose uit te gaan van één extra ketelwagon op
jaarbasis: hiermee wordt het risico geminimaliseerd
in plaats van gemaximaliseerd.

1027-35 Inspreker stelt dat in een onafhankelijke MER niet
gesteld kan worden dat er niks aan de risico's
veranderd, terwijl de grens van het toelaatbare
bewust wordt opgezocht. Hiermee worden de
belangen van de burgers in het betreffende gebied
niet gediend.

1027-36 In het MER staat vermeld dat er sprake is van

In het MER is ervan uitgegaan dat de goederentreinen
zonder ongewenste stops kunnen doorrijden; daar
worden de tracévarianten op ontworpen. In de externe
veiligheidsberekeningen is dus ook niet gerekend met
ongewenste stops.

De prognoses waarop het MER gebaseerd is moeten een
zo goed mogelijke 'voorspelling' van het verwachte
vervoer zijn. Daarin past geen 'wensdenken', zoals de
inspreker suggereert.
In het MER wordt niet 'de grens van het toelaatbare
opgezocht', maar wordt getoetst of de grens van het
toelaatbare al dan niet wordt overschreden: dat blijkt
niet het geval te zijn.

Zie beantwoording Kernpunt: K130

toename van de overlast van trillingen, maar dat er
geen schade van trillingen wordt verwacht.
Inspreker stelt dat hiermee dus niet is uitgesloten
dat er trillingsschade optreedt. Er moet dan ook in
het MER worden opgenomen wat de mogelijke
kosten zijn van schade door trillingen

1027-37 Er wordt nog gewerkt aan wetgeving op het gebied
van trillingen. Inspreker stelt dat bij de
kostenraming daardoor expliciet vermeld moet
worden dat de te ontstane kosten als gevolg van
deze wetgeving hier nog niet in zijn opgenomen.

1027-38 Inspreker stelt dat in het MER moet worden
vermeld dat in de kostenraming niet is opgenomen:
Kosten van maatregelen als blijkt dat plaatselijk

De kosten van trillingsmaatregelen zijn opgenomen in de
e
aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013 wordt
gepubliceerd. Bij deze kosteninschatting wordt
uitgegaan van de BTS.
Omdat deze MER bedoeld is om een keuze tussen de
verschillende varianten te kunnen maken, kunnen voor
een goede vergelijking alleen de kosten van maatregelen
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toch geluidsnormen worden overschreden (niet als
gevolg van het aantal treinen, want dat valt te
sturen, maar als gevolg van niet meegerekend
geluid in de modellen, dat zich in de praktijk wel
voordoet)

worden beschouwd die nu worden voorzien.

1027-39 Inspreker stelt dat in het MER moet worden
vermeld dat in de kostenraming niet is opgenomen:
Kosten van maatregelen als blijkt dat plaatselijk
toch risicoplafonds worden overschreden als gevolg
van een niet meegerekend extra risico.

1027-40 Inspreker stelt dat in het MER moet worden

In de wet Basisnet is vastgelegd dat de risicoplafonds
niet overschreden mogen worden. In het MER is
aangetoond dat aan die eis wordt voldaan. Er zijn
derhalve geen extra kosten op dit aspect te verwachten
Zie beantwoording Kernpunt: K048

vermeld dat de kosten mogelijk voortvloeiend uit
planschadeclaims van huiseigenaren of bedrijven
(waardedaling, onverkoopbaarheid,
bestemmingsbeperkingen) niet in de kostenraming
is opgenomen.

1027-41 Inspreker stelt dat in het MER moet worden
vermeld dat in de kostenraming de afgeleide
voorzieningen als faunapassages, waterbekkens,
compensatiegroen, en aanpassingen aan
infrastructuur rond overwegen niet is opgenomen.

1027-42 Inspreker stelt dat in het MER moet worden
vermeld dat in de kostenraming de
inkomstenderving, doordat tegen de tijd dat de
goederenroute gerealiseerd is de vraag niet meer
bestaat of de vraag letterlijk inmiddels een ander
route heeft gevonden, niet is opgenomen.

1027-43 In het MER wordt de 'gebruikswaarde' van de
verschillende varianten onderling vergeleken.
Inspreker stelt dat in het MER wordt aangenomen
dat er voor de goederenroute als zodanig een
absolute gebruikswaarde bestaat. Inspreker wil
graag weten waarop deze aanname gestoeld is,

In het rekenmodel zijn ramingen opgesteld voor
spooraanpassingen, zoals spoorwerk en bovenleiding en
dergelijke en voor inpassingmaatregelen. Bij
inpassingsmaatregelen gaat het onder andere om
ecologische maatregelen. Bij elk thema is beschreven
welke maatregelen vanuit wetgeving genomen moeten
worden en welke maatregelen redelijkerwijs genomen
zullen worden bij een dergelijk project. Van deze
‘wettelijke’ en ‘redelijke’ maatregelen is aangenomen
dat deze ook inderdaad in het project opgenomen
worden. Deze maatregelen zijn meegenomen in de
kostenramingen van de verschillende varianten, en met
deze maatregelen is rekening gehouden bij de
beoordeling van de effecten.
Van een dergelijke inkomstenderving zal naar
e
verwachting geen sprake zijn. In het MER 1 fase is
gerekend met de prognoses voor het goederenvervoer
die in 2012 door TNO zijn geactualiseerd (en naar
beneden bijgesteld). Ondanks de huidige economische
crisis wordt verwacht dat het goederenvervoer per
spoor op langere termijn fors zal groeien, door groei van
de wereldhandel en de aanleg van de tweede
Maasvlakte. Capaciteitsverruiming op de route door
Oost-Nederland blijft daarvoor nodig. Dat vervoerders
uitwijken naar een andere vervoersmodaliteiten is niet
waarschijnlijk.
De beoordeling van de gebruikswaarde is vooral
gebaseerd op het energieverbruik en de rittijd. In de
berekeningen is rekening gehouden met de afstand, het
gewicht van de treinen, de rijsnelheid het aantal keren
moeten stoppen en weer optrekken van de treinen. De
routevarianten zijn onderscheidend op deze aspecten.
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gezien de vele kosten die bij de goederenroute
komen kijken.

1027-44 Inspreker geeft aan het MER erg vaag en slordig

Zie beantwoording Kernpunt: K169

opgesteld te vinden, gezien de vele gebruikte
termen als enigszins, nauwelijks e.d. Tevens wordt
er soms aan de verkeerde variant gerefereerd.
Volgens inspreker geeft het MER daardoor niet
goed zicht op de werkelijke effecten en kan op basis
daarvan ook geen goede afweging gemaakt
worden.

1027-45 Inspreker geeft aan dat niet voor alle varianten

Zie beantwoording Kernpunt: K188

vergelijkbare passages tekst zijn opgenomen. Dat
maakt de vergelijking in het MER arbitrair.

1028-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

1029-01 Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

1030-01 Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 192.

ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 192.

1031-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

1031-02 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1032-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

documenten'

1033-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1034-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1035-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1036-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1037-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1038-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1039-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1040-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1041-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1042-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K573, K574, K575, K599 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K577, K578, K579, K580 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K582, K536, K537, K583 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K582, K584, K585, K586 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K138, K587, K588, K589 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K590, K551, K517 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K549, K591, K538, K539, K540,
K541, K542, K543 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K558, K559, K577, K578, K504,
K505 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K592, K593, K558, K559, K549 en
K581.

1043-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1044-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1045-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1046-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1047-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1048-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1049-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K594, K595, K658, K524, K521 en
K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K551, K525, K616, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K600, K560 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K538, K539, K540, K541, K542,
K543, K536, K537, K647 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K533, K666, K551 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K544, K013, K620, K634, K635 en
K506.
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

1050-01 Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

1050-02 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1051-01 Inspreker vindt het nemen van een besluit te vroeg

Voor alle projectvarianten is hetzelfde trillingsmodel met
dezelfde uitgangspunten gebruikt. Daardoor kunnen
varianten op basis van de momenteel beschikbare
informatie toch met elkaar worden vergeleken, ook al
zijn bijvoorbeeld specifieke bodemeigenschappen nog
onbekend voor alle locaties. De reeds bekende
trillingsmetingen en bodeminformatie zijn gebruikt als
e
invoer voor het model. Voor de 2 fase van het MER
worden wel nulmetingen uitgevoerd in een selectie van
gebouwen rond het spoor.

omdat trillingsmetingen nog niet bekend zijn.
Inspreker pleit voor meerdere metingen en
refereert aan Volvo-trein waarbij in de
winterperiode meer trillingen worden ervaren.

1051-02 Inspreker constateert in herfst en winter dat het
geluidsniveau hoger is door het ontbreken van
begroeiing.

1051-03 Inspreker betwijfelt of de consequenties overzien

Bij de berekening van de geluidbelastingen wordt wel
rekening gehouden of de bodem (akoestisch) hard of
zacht is maar niet of er bijvoorbeeld struiken aanwezig
zijn. Als er veel begroeiing aanwezig is kunnen de
geluidbelastingen (iets) lager zijn dan wanneer er geen
begroeiing is. Maar de berekende geluidbelastingen zijn
gebaseerd op de onbegroeide situatie.
Zie beantwoording Kernpunt: K132

worden van de aanleg van geluidsvoorzieningen
door diverse steden en vreest voor een 'Berlijnse
muur' door historisch Delden. Aanzien en
leefbaarheid worden volgens inspreker te niet
gedaan en maakt Delden onaantrekkelijk voor
bezoekers.
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1051-04 Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

1052-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1053-01 Inspreker geeft aan dat in 1998 was besloten dat de
Twentekanaallijn niet geschikt was vanwege de
grote en kostbare ingrepen die plaats zouden
moeten vinden. Deze situatie is niet veranderd.

1053-02 Inspreker geeft aan dat er wordt gesteld dat 80%
van de wagons geluidarm zijn, maar gezien de
lengte van de treinen blijft het geluidsniveau te
hoog.

1053-03 Inspreker geeft aan dat er geen controle op (het
percentage) geluidarme wagons is. In het rapport
wordt een gunstig percentage aangenomen.

1053-04 Inspreker geeft aan dat de Twentekanaallijn
onmogelijk veilig gemaakt kan worden met
betrekking tot ongevallen. Ook is met 4 meter hoge
geluidswallen de bereikbaarheid een probleem.

1053-05 Inspreker geeft aan dat waardevermindering

Beantwoording
Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
In de NOV-studie van 1998 is bij de selectie van uit te
werken alternatieven o.a. het alternatief
Twentekanaallijn afgevallen in vergelijking met andere
alternatieven die toen kansrijker leken. Daarmee is toen
niet gesteld dat de Twentekanaallijn niet geschikt zou
zijn. Uit de huidige MER-studie blijkt dat het mogelijk is
om de Twentekanaallijn geschikt te maken voor meer
goederentreinen.
Bij de berekeningen is gerekend met het aantal wagons
dat per tijdsperiode passeert. Met de lengte van de
treinen is dus gerekend en de, eventuele, voorzieningen
worden hierop afgestemd.
Er is inderdaad geen garantie dat rond 2030 80% van de
goederenwagons stiller zijn dan het huidige materieel.
Maar er is wel een garantie dat de bewoners langs het
spoor er geen nadeel van zullen hebben als er minder
dan 80% stillere wagons gebruikt worden. Het wettelijk
vastgelegde geluidproductieplafond blijft namelijk
onveranderd, dus de bewoner zal niet meer geluid
horen. Ingeval er minder dan 80 % stillere
goederenwagons worden ingezet zullen de vervoerders
minder treinen kunnen laten rijden binnen de wettelijk
vastgelegde geluidruimte. Dat is meteen een goede
prikkel voor vervoerders om wél hard te werken aan de
inzet van stillere wagons.
De aanpassingen van de Twentekanaallijn voldoen aan
dezelfde eisen en normen die gelden voor het hele
Nederlandse spoorwegnet. De Twentekanaallijn zal dus
even veilig zijn als alle andere Nederlandse spoorwegen.
In geluidschermen worden op regelmatige afstanden
toegangen voor de hulpdiensten gemaakt.
Zie beantwoording Kernpunt: K048

(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

1053-06 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1054-01 Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Zie beantwoording Kernpunt: K118
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Beantwoording

welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

1054-02 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1055-01 Inspreker is tegen alle varianten, omdat extra
goederenvervoer in Oost-Nederland de
leefbaarheid van de dorpskernen in het
buitengebied schaadt.

1056-01 Inspreker geeft aan dat motivering voor nut en
nootzaak van de goederenroute per spoor door
Oost-Nederland ten onrechte ontbreekt. Hierdoor
wordt bewust nagelaten een oplossing voor het
goederenvervoer in alternatieve vervoersvormen of
Europese samenwerking te zoeken, hetgeen in deze
tijd onbegrijpelijk is.

1056-02 In het MER staat vermeld dat de effecten van geluid
en trillingen neutraal zullen zijn. Inspreker is het
hier niet mee eens en stelt dat hinderbeperking als
gevolg van maatregelen niet gelijk staat aan een
neutraal effect.

1056-03 Inspreker stelt dat het niet terecht is om de

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
De uitspraak tegen alle varianten is geregistreerd. Van
uw onderbouwing is kennis genomen.

Nut en noodzaak van het programma PHS zijn op een
eerder moment vastgesteld door het ministerie, bij de
voorkeursbeslissing PHS in 2010. Het geschikt maken van
de bestaande spoorlijnen in Oost-Nederland voor meer
goederentreinen van/naar Oldenzaal-grens is onderdeel
van PHS. Naar aanleiding van vragen van de Tweede
Kamer heeft het ministerie van IenM laten onderzoeken
in hoeverre alternatieve vervoersvormen soulaas
bieden. Deze onderzoeken (de 'goederenstudies') zijn
aangeboden aan de Kamer in juli 2012. In het MER zijn
ze kort samengevat op pagina 31 en 32.
De kosten van mitigerende maatregelen zijn opgenomen
in de economische afweging van de varianten, door de
te nemen maatregelen ook als negatief effect mee te
wegen bij geluid- en trillingshinder, ontstaat een
dubbeltelling. Omdat de objectief gemeten geluid- en
trillingshinder na het nemen van maatregelen niet
merkbaar toeneemt, is het effect neutraal.
Zie beantwoording Kernpunt: K011

effecten op het gebied van geluid en trillingen in de
situatie van de varianten te vergelijken met de
effecten in de Referentiesituatie waarbij geen
maatregelen worden getroffen.

1056-04 Inspreker stelt dat ten aanzien van geluidsschermen

Zie beantwoording Kernpunt: K120

er niet alleen moet worden gelet op het
geluidswerende effect, maar ook op de negatieve
gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

1056-05 Inspreker stelt dat voor een goed beeld van de

Zie beantwoording Kernpunt: K149

kosten van het spoorvervoer er een calculatie nodig
is van de volledige kosten om goederen van A naar
B te vervoeren. Dit moet dan worden vergeleken
met de totale kosten van alternatieve
vervoerswijzen.

1057-01 Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA
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1058-01 Inspreker is van mening dat de Twentekanaallijn als

Beantwoording
Zie beantwoording Kernpunt: K044

gevolg van Europese afspraken uitgevoerd moet
worden met 25000 kV. Inspreker vraagt of hiermee
rekening is gehouden bij de aanpassing van
kunstwerken, de veiligheid en de kostprijsbepaling.

1058-02 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1059-01 Inspreker vraagt wat 'verreweg het meeste

het gevraagde percentage is af te leiden uit de werkelijk
gereden aantallen goederentreinen per etmaal in 2011
via de drie grensovergangen met Duitsland: *) 99
goederentreinen /etmaal via Zevenaar / Emmerich; *) 48
goederentreinen /etmaal via Venlo/Kaldenkirchen; *) 13
goederentreinen /etmaal via Oldenzaal/grens.

goederenvervoer loopt via de Betuweroute en
Emmerich naar het Roergebied, Zuid-Duitsland,
etc.' (samenvatting pagina. 6 en 2.4) betekent,
uitgedrukt in een percentage.

1059-02 Inspreker wil weten wat 'korte termijn' betekent in
de zin “het traject Zevenaar, Emmerich Oberhausen
wordt op korte termijn uitgebreid tot 3 sporen”
(Samenvatting pagina. 6).

1059-03 Inspreker vraagt wat bedoeld wordt met:
'verbeterde route tussen Elst en Oldenzaal-grens'
(Samenvatting pagina. 6 onderaan).

1059-04 Inspreker vraagt zich af of de 148 personentreinen
per dag een verdubbeling van het aantal
reizigerstreinen betekent, zodat alle
goederenvervoer 's nachts moet plaatsvinden, met
alle gevolgen van dien voor geluid, overwegen en
hulpdiensten.

1059-05 Inspreker stelt dat op een groot aantal plekken RO
ontwikkelingen plaatsvinden die alternatieven zoals
tunnels verhinderen.

Op 26 juli 2013 is de financieringsovereenkomst voor het
derde spoor tussen de Bondsregering en Noordrijn
Westfalen getekend. Met de ondertekening van de
financieringsovereenkomst door de verantwoordelijke
bewindspersonen van de Bondsregering en van
Noordrijn Westfalen is het budget voor de aanleg van
het derde spoor tussen Zevenaar grens en Oberhausen
zeker gesteld. Het voorbereidingsproces moet nog
afgerond worden door de lopende inspraakprocedures
in de gemeentes langs het spoortraject tussen Emmerich
en Oberhausen. Het Duitse ministerie verwacht deze
tweede mijlpaal in 2014 te bereiken. Dan krijgt de
projectorganisatie van Deutsche Bahn formeel het
“Baurecht” en begint de realisatiefase. Na de
aanbesteding en contractering kan de bouw
daadwerkelijk in 2016 beginnen. De bouw beslaat een
periode van circa 6 jaar; oplevering van het derde spoor
is nu voorzien rond 2022.
De verbeterde route zoals op de betreffende pagina
beschreven, betekent dat het spoor tussen Elst en
Oldenzaal-grens geschikt wordt gemaakt voor meer
goederentreinen. Dit is inclusief het treffen van alle
wettelijk noodzakelijk maatregelen om de mogelijke
hinder naar de omgeving te beperken.
Het aantal van 148 personentreinen per dag is gelijk aan
de huidige situatie. in het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer wordt geen groei van het aantal treinen
verwacht.

In de plannen is rekening gehouden met de nu bekende
ruimtelijke plannen. De nadere uitwerking volgt in het
e
MER 2 fase, er zal dan gedetailleerder worden ingegaan
op de ruimtelijke plannen.
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1059-06 Inspreker vraagt waarom scenario's zijn uitgesloten
die de belasting op het oude niveau laten.
Uitsluitend wordt verdeling van een vaste
hoeveelheid extra treinen over varianten
beoordeeld. Betere benutting van de Betuwelijn
kan het aantal goederentreinen ook verminderen.

1059-07 Inspreker geeft aan dat waardevermindering

Beantwoording
De gehanteerde prognoses gaan uit van een optimale
benutting van de Betuweroute, gegeven de afspraken
met Duitsland over verdeling van het
grensoverschrijdende treinverkeer op de drie
grensspoorovergangen. Met het hanteren van de
treinaantallen volgens het huidige niveau en een
optimaal benutte Betuweroute kunnen de
geprognosticeerde treinen die richting Oldenzaal grens
rijden echter niet worden gefaciliteerd. Aangezien het
toekomstvast faciliteren van het goederenverkeer een
belangrijke doelstelling van het Rijk is, is dit scenario
uitgesloten.
Zie beantwoording Kernpunt: K048

(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

1059-08 Inspreker merkt op dat in het MER op pagina 11

Zie beantwoording Kernpunt: K079

wordt gemeld dat omgevingsrisico's niet
veranderen, maar dat is niet juist. Meer treinen
betekent wel degelijk meer risico. Er is evenwel een
verschil tussen het benutten van risicoruimte tot
aan een toegestaan risicomaximum en het niet
beïnvloeden van het risiconiveau. In dit geval wordt
door de overheid en initiatiefnemers het eerste
gedaan en het tweede gesuggereerd.

1059-09 Inspreker vraagt waarom het MER aangeeft dat
geen trillingsschade zal optreden terwijl tegelijk
wordt gemeld dat mogelijk de streefwaarde voor
trillingen bij variant Kopmaken Deventer wordt
overschreden.

1059-10 Inspreker vraagt om gegevens en uitleg over het

Bij trillingen wordt onderscheid gemaakt tussen
trillingen die leiden tot trillingshinder (voor personen),
en trillingen die leiden tot trillingsschade (voor
gebouwen). De trillingen die voor personen hinderlijk
zijn leiden nog (lang) niet tot schade aan gebouwen.
Schade aan gebouwen door trillingen gebeurt bij
aanzienlijk hogere trillingssterktes. Met het
overschrijden van de streefwaarde wordt in deze zin
aangegeven dat de streefwaarde voor trillingshinder
voor personen wordt overschreden, niet voor
trillingsschade.
Zie beantwoording Kernpunt: K053

effect van piek- en laagfrequent geluid op de
gezondheid. Kernvraag hierbij is bij welk niveau
geluid schadelijk is. I&M hanteert 55 dB als norm
terwijl GGD Twente stelt dat geluid vanaf 42 dB al
schadelijk is.

1059-11 Inspreker meent dat risicoplafonds geen vrijbrief

Vervoer van gevaarlijke stoffen is onvermijdelijk voor
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mogen zijn om meer goederentreinen te laten
rijden. Ongevallen zoals in Canada geven aan dat dit
soort vervoer niet door stedelijke agglomeraties
mogen gaan.

onze economie. De risico's daarvan zijn door de
Rijksoverheid begrensd door wettelijke regels, zoals de
risicoplafonds in Basisnet. Hierbij is rekening gehouden
met de aanwezigheid van bewoning langs het spoor.
'Geen enkel risico', zoals de inspreker lijkt te willen, kan
alleen als dergelijk vervoer geheel niet plaatsvindt. Dat is
strijdig met het economische belang van dat vervoer.

1059-12 Inspreker vraagt wat bedoeld wordt op pagina. 14
met 'trillingsschade wordt niet verwacht': fysieke
schade of (gezondheidsschade)schade door
verminderde nachtrust? Wat gebeurt er als toch
fysieke schade optreedt? Bij de analyse van kosten
is dit niet meegenomen.

1059-13 Inspreker vraagt om in het MER kwalificaties als

Met trillingsschade wordt, conform de SBR A-richtlijn,
fysieke schade aan bebouwing bedoeld. Het project leidt
niet tot een toename van het aantal gebouwen waar
fysieke trillingsschade conform de SBR A-richtlijn op zal
treden. De kosten van trillingsschade zijn daarom niet
opgenomen in de kosten.
Zie beantwoording Kernpunt: K169

nauwelijks of marginaal (pagina. 11 en 14) te
vermijden en de verslechtering (procentueel) aan te
geven in de mate waarin deze optreedt.

1059-14 Inspreker stelt dat zware aantasting van ecologie
(pagina. 14) minder zwaar wordt gewogen als
rijtijdwinst.

1059-15 Inspreker vindt dat de tekst 'de kans op een ongeval
met gevaarlijke stoffen verandert niet' nogal
onwaarschijnlijk bij toenemend
spoorgoederenvervoer. Dit dient aangetoond te
worden en slechts in dat geval worden
gerapporteerd.

1059-16 Inspreker vraagt hoe het kan dat het aantal
geluidgehinderden afneemt ten opzichte van de
referentiesituatie terwijl het geluidbelast oppervlak
toeneemt. Daarbij komt dat geluidsoverlast ook
optreedt bij geluidsniveaus die u kennelijk als
hinderlijk omschrijft in het dus vergrote
geluidsbelaste oppervlak. Welke dringende redenen
bestaan er om toename van geluidsoverlast te
accepteren.

1059-17 Inspreker verzoekt een berekening te maken van
alle maatschappelijke kosten die samenhangen met
toename van (geluid)overlast en toename van
risiconiveaus, ook als deze zich onder het
risicoplafond bevinden.

De effecten op de ecologie en de rijtijdwinst zijn per
variant in kaart gebracht. De onderlinge weging van deze
aspecten geschiedt bij de voorkeursbeslissing door de
Staatssecretaris.
Dit punt wordt nader toegelicht in de Aanvulling op het
e
MER 1 fase, die eind 2013 wordt gepubliceerd.

Als de geluidbelasting toeneemt op een plaats waar
geen geluidgevoelige bebouwing aanwezig is en afneemt
waar wel geluidgevoelige bebouwing is (als gevolg van
mitigerende maatregelen) neemt het geluidbelaste
oppervlakte toe terwijl het aantal gehinderden af zal
nemen. Het aanbrengen van geluidbeperkende
maatregelen op die plaatsen waar geen personen
aanwezig zijn, zal kostenverhogend zijn terwijl er vanuit
hinder geen reden is om de geluidbeperkende
maatregelen aan te brengen. Uitgangspunt kan alleen
maar zijn dat aan de wettelijke normen wordt voldaan.
Geluidhinder is een subjectief begrip. Het kan inderdaad
zo zijn dat overlast wordt ondervonden, terwijl voldaan
wordt aan de wettelijk toegelaten niveaus.
e

In het m.e.r.-onderzoek (MER 1 fase) zijn de effecten
van het aantal goederentreinen in kaart gebracht en is
bepaald welke mitigerende maatregelen nodig zijn op
het gebied van geluid, externe veiligheid, trillingen en
overwegen om zodoende de gevolgen voor de
leefbaarheid en de omgeving te minimaliseren tot
binnen de wettelijke normen. Voor toename tot de
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wettelijke normwaarden behoeven geen maatregelen te
worden genomen en de kosten worden dan ook niet
berekend.

1059-18 Inspreker vraagt welke luchtkwaliteit normen zijn
toegepast bij variant 4 en waarom, met name voor
fijn stof. Recentelijk zijn in de Europese wetgeving
de normen aanzienlijk aangescherpt. Waarom
wordt aan deze wetgeving onttrokken?
Diesellocomotieven produceren ook fijn stof, wat
erg schadelijk blijkt te zijn. Verder de vraag of fijn
stof gemeten wordt langs de bestaande spoorlijn
tussen Zutphen en Oldenzaal.

1059-19 Inspreker geeft aan dat de zin 'bij landgoed De
Twickel wordt de barrière van het spoor breder'
niet echt consequenties krijgt. In vergelijking is het
dan vreemd dat tegelijkertijd bij landgoed Twickel
bij Dieren vele miljoenen worden geïnvesteerd om
ontsnippering tegen te gaan.

1059-20 Inspreker vraagt of de treinen toch al gaan rijden als

De richtlijn luchtkwaliteit van de EU is geïmplementeerd
in de Wet milieubeheer waarin ook grenswaarden zijn
opgenomen voor verschillende luchtverontreinigende
stoffen. Dit zijn de grenswaarden zoals gehanteerd in de
rapportage. Er zijn geen meetinstallaties voor de
luchtkwaliteit ten behoeve van landelijke monitoring
langs de bestudeerde varianten in het MER.

In latere planfase(n) worden de faunavoorzieningen die
e
in het MER 1 fase zijn opgenomen nader uitgewerkt.

Zie beantwoording Kernpunt: K013

variant 4 niet voor 2020 gerealiseerd is. Betekent
dit dat treinen jarenlang de normen gaan
overschrijden totdat de maatregelen wel klaar zijn?
Houdt dit in dat de private spoorondernemers
enige jaren het recht krijgen hinder en risico te
veroorzaken die strijdig is met (Europese)
wetgeving?. Kunt u aangeven op basis van welke
wetgeving u hen dit recht geeft?

1059-21 De toename van het spoorgoederenvervoer
verhoogt praktisch alle risico’s. Dat de
vermeerdering aan risico mogelijk onder het
risicoplafond blijft (een nogal fictieve grens, die u in
diverse beleidstudies aangeeft als de nood daar is,
naar believen kunt ophogen) is totaal irrelevant.

1060-01 Inspreker stelt dat de deelonderzoeken arbitrair zijn

Dat de omgevingsrisico's onder het risicoplafond blijven
wordt vanaf de inwerkingtreding van Basisnet (verwacht
begin 2014) wettelijk gegarandeerd; dat is dus geen
'fictieve grens die naar believen opgehoogd kan
worden'. De verwachte verandering van de
omgevingsrisico's wordt nader toegelicht in de
e
Aanvulling op het MER 1 fase, die eind 2013
gepubliceerd wordt.
Zie beantwoording Kernpunt: K165

samengevat in het hoofdrapport, waardoor het
MER niet kan dienen als basis voor evenwichtige
vergelijking van de 4 varianten.

1060-02 Inspreker stelt dat essentiële gegevens ontbreken

Zie beantwoording Kernpunt: K149

voor een gefundeerde en evenwichtige keuze, zoals
de totale kosten, maatregelen tegen trillingen of de
maatschappelijke kosten.

1060-03 Inspreker stelt dat de varianten spoorboog
Bathmen-Oost en spoorboog Bathmen-West een
dermate grote ingreep in het landschappelijk
waardevolle gebied rond Bathmen vormen en
dermate grote gevolgen voor de leefbaarheid

De variant Ten oosten van Bathmen en de variant Ten
westen van Bathmen zijn twee van de vier varianten die
zijn meegenomen in het m.e.r.-onderzoek. Het m.e.r.onderzoek dient er juist voor om de verschillende
varianten op hun milieugevolgen, waaronder
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hebben, dat deze varianten niet overwogen zouden
moeten worden, daar waar minder ingrijpende
varianten voorhanden zijn.

mensgerichte en omgevingsgerichte thema's, te
beschouwen. Voor het aspect leefbaarheid bestaat
echter geen objectieve meet- en beoordelingsmethode
en die is daarom niet afzonderlijk onderzocht. Bijna alle
aspecten die wel zijn onderzocht hebben op een of
andere wijze invloed op de leefbaarheid. De
leefbaarheid in het gebied rond Bathmen is op die
manier betrokken bij de beschouwing van de
verschillende varianten. Het MER genereert juist
informatie op basis waarvan een verantwoorde keuze
voor een voorkeursvariant kan worden gemaakt. Er is
geen reden om op voorhand de varianten Ten oosten
van Bathmen en Ten westen van Bathmen uit te sluiten.

1060-04 Inspreker geeft aan dat het MER is geschreven

Zie beantwoording Kernpunt: K118

vanuit de optiek dat er spoorse oplossingen moeten
worden gevonden voor (mogelijke) spoorse
problemen in de toekomst. Dit is een te beperkte
benadering van de vervoersproblematiek, die in een
veel breder perspectief benaderd zou moeten
worden. Dit perspectief ontbreekt geheel in dit
MER. Het feit dat het MER is opgesteld onder
auspiciën van ProRail, zijnde belanghebbende bij de
uitvoering van infrastructurele spoorprojecten en
bij de exploitatie daarvan, kan als oorzaak van deze
beperking worden opgevat.

1060-05 Inspreker geeft aan dat indien prognoses ten
aanzien van de forse groei inderdaad bewaarheid
worden, het GON-project slechts een tijdelijke
oplossing biedt en derhalve niet duurzaam en
toekomstvast is. Een werkelijke visie op de
(spoor)vervoersproblematiek zou dan ook verder
moeten reiken dan 2040 en oplossingen nastreven
die (op langere termijn) een robuust
vervoerssysteem opleveren. In dit verband is de
variant E uit de Actualisatie Trajectnota / MER
Noord Oostelijke Verbinding (24 mei 2012) een
voor de hand liggender keuze.

1060-06 Inspreker stelt dat de aanbevelingen van de

De “robuustheid” of “toekomstvastheid” van de
varianten wordt getoetst in het MER. Apart van het
m.e.r.-onderzoek heeft het Ministerie van IenM
onderzoek laten doen naar het “lange termijn
perspectief voor het goederenvervoer per spoor”, tot
rond 2040 (TNO, 2012, zie
http://www.centrumpp.nl/Images/kst-3240457%20brf%20over%20goederenstudies%20%20%20bijlage%20178252%20%20toekomst%20goederenvervoer_tcm318-342721.pdf
en www.prorail.nl/phs). Met de resultaten van dat
onderzoek wordt bij de besluitvorming naar aanleiding
van het MER (najaar 2013) rekening gehouden.
Zie beantwoording Kernpunt: K148

Commissie MER onvoldoende zijn meegenomen,
waardoor het MER niet voldoet.

1060-07 Inspreker stelt dat in het MER de nadelen van

Zie beantwoording Kernpunt: K163

variant Twentekanaallijn een disproportionele
zwaarte hebben gekregen, resp. overdreven zijn
(het aantal geluidsgehinderden, de kosten maar
ook de visualisaties benadrukken dit beeld).
Vanwege de kortste route, het minste
energiegebruik en het veel kleinere aantal
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aanwonenden komt deze variant volgens inspreker
als eerste in aanmerking.

1060-08 Inspreker stelt dat het ongeloofwaardig is dat de
minder grote groei en beperking tot een
goederenpad niet in het MER verwerkt kon worden.
De vergelijking tussen de varianten is daarom
achterhaald.

1060-09 Inspreker verwijst naar de door hem onderschreven
zienswijzen van de provincie Overijssel
(inspraakreactie 216) en de gemeente Deventer
(inspraakreactie 355).

1061-01 Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl
('Bathmen zegt 33x nee')

1062-01 Inspreker stelt dat het MER geen onderbouwing van

In het MER zijn zowel de effecten bij 2 extra
goederenpaden alsook de effecten bij 1 extra
goederenpad opgenomen. De vergelijking tussen de
varianten met elk 1 extra goederenpad is dus goed
mogelijk.
Voor de reactie op de brief van de provincie Overijssel
en de gemeente Deventer verwijzen wij naar de
beantwoording onder de volgnummers 216 (Overijssel)
en 355 (Deventer).
Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')
Zie beantwoording Kernpunt: K150

nut en noodzaak geeft, waardoor verdere
besluitvorming moet worden stop gezet.

1062-02 Inspreker vindt het wenselijk om de varianten ook

Zie beantwoording Kernpunt: K011

te vergelijken met de huidige situatie (2011) in
plaats van de referentiesituatie.

1062-03 Inspreker stelt dat in stille gebieden de cumulatie

Zie beantwoording Kernpunt: K073

van het geluid van railverkeer met dat van
wegverkeer harder aankomt. Inspreker vraagt
welke maatregelen hiervoor getroffen worden.

1062-04 Inspreker stelt dat het MER suggestief is omdat

Zie beantwoording Kernpunt: K163

langs de Twentelijn veel meer aanwonenden zijn
dan bij de Twentekanaallijn, terwijl dat niet uit de
vergelijking komt. Het lijkt alsof de beoordeling van
geluid, energie en CO2 zijn gemanipuleerd zodat de
kosten van variant 4 kunstmatig hoog zijn
gehouden terwijl de kosten van variant 1-3
kunstmatig laag zijn gehouden.

1062-05 Inspreker stelt dat het MER onevenwichtig is en op

Zie beantwoording Kernpunt: K188

belangrijke punten geen uitspraken doet, en
daardoor ongeschikt is om een keuze voor een van
de varianten op te baseren.

1062-06 Inspreker stelt dat in rekenmodellen onvoldoende
rekening wordt gehouden met het feit dat geluid in
buitengebieden een veel grotere impact heeft dan
in stedelijk gebied, vooral 's nachts.

1062-07 Inspreker vraagt waarom het MER niet is aangepast
aan de politieke realiteit dat er onvoldoende
middelen zijn voor maatregelen, en volstaan kan
worden met 1 goederenpad.

In de rekenmodellen wordt rekening gehouden met de
aanwezigheid van bebouwing. In de buitengebieden is
minder bebouwing aanwezig en dus minder
afscherming. Met het feit dat geluid in de nacht
hinderlijker is dan overdag wordt rekening gehouden
door in de nachtperiode bij de berekende
geluidbelasting 10 dB op te tellen.
Als gevolg van lagere goederenprognoses is begin dit
jaar besloten om de goederenroute door OostNederland geschikt te maken voor 1 extra goederentrein
per uur per richting (1 extra ‘goederenpad’) en niet meer
voor de eerder geplande twee extra
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goederentreinen/uur/richting. Vanzelfsprekend worden
alle omgevingsmaatregelen, zoals geluidschermen,
gebouwd die nodig zijn om de extra hinder als gevolg
van extra goederentreinen te beperken. De
staatssecretaris heeft toegezegd op
omgevingsmaatregelen niet te zullen bezuinigen, dat kan
ook niet omdat de omgevingsmaatregelen moeten
voldoen aan wettelijke eisen, zoals de geluidwet
(SWUNG).

1063-01 Inspreker geeft aan dat waardevermindering

Zie beantwoording Kernpunt: K048

(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

1063-02 Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

1063-03 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1064-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K614, K586, K579 en K576.

samengestelde standaardreactie Bathmen.

1065-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1066-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1067-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1068-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1069-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1070-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1071-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1072-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1073-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1074-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K648, K588, K589, K634, K635 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K644, K626, K627, K545, K521 en
K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K643, K586, K533 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K551, K518, K594, K595 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K631, K523, K021, K658 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K631, K523, K021, K658 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K558, K559, K571, K572 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K634, K635, K613, K650 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K634, K635, K552, K553, K554,
K555 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K200, K524, K590 en K048.
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1075-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1076-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1077-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1078-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1079-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1080-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1081-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1082-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1083-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1084-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1085-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1086-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1087-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1088-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1089-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1090-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1091-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1092-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1093-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

Beantwoording
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K615, K652, K653, K661 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K594, K595, K549, K005 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K586, K525, K530 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K650, K613, K660, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K524, K005, K502 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K579, K592, K593, K580, K521 en
K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K525, K652, K653, K534, K535 en
K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K625, K517, K651 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K662, K536, K646, K611 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K604, K630, K556 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K531, K532, K604, K650, K521 en
K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K528, K550, K657, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K514, K615, K552, K553, K554 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K599, K588, K589, K577, K578 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K628, K504, K505, K592, K593 en
K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K599, K588, K589, K531, K532 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K503, K625, K534, K535 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K562, K563, K564, K565, K566,
K567, K530, K577, K578, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K562, K563, K564, K565, K566,
K567, K530, K629, K521 en K522.
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1094-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1095-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1096-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1097-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1098-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1099-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1100-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1101-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1102-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1103-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1104-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1105-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1106-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1107-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1108-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1109-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1110-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1111-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1112-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

Beantwoording
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K562, K563, K564, K565, K566,
K567, K583, K533, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K607, K608, K502, K665 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K557, K631, K651 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K529, K634, K635, K592, K593 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K529, K616, K551 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K602, K603, K523, K021, K551 en
K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K602, K603, K601, K663 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K556, K596, K597, K598, K523,
K021 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K577, K578, K604, K615, K521 en
K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K616, K639, K538, K539, K540,
K541, K542, K543 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K571, K572, K518, K625 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K517, K138 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K652, K653, K014, K641, K663,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K643, K614, K625 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K552, K553, K554, K604, K605,
K606, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K552, K553, K554, K652, K653,
K534, K535 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K624, K570, K512 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K615, K617 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K650, K647, K610 en K509.
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1113-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1114-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1115-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1116-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1117-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1118-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1119-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1120-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1121-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1122-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1123-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1124-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1125-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1126-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1127-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1128-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1129-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1130-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1131-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1132-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

Beantwoording
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K610, K518, K570 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K531, K532, K200, K523, K021 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K531, K532, K200, K523, K021 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K610, K658, K512 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K663, K533, K538, K539, K540,
K541, K542, K543 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K591, K531, K532, K658 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K560, K571, K572, K634, K635,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K602, K603, K591, K573, K574,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K624, K504, K505 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K549, K615, K648 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K549, K552, K553, K554, K615 en
K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K649, K642, K512 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K575, K605, K606, K650 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K609, K536, K646, K611 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K570, K615, K551, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K649, K536, K646, K507, K521 en
K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K609, K545, K579 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K652, K653, K013, K620, K558,
K559, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K639, K545, K528 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K583, K529, K602, K603 en K581.

1133-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1134-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1135-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1136-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1137-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1138-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1139-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1140-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1141-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1142-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1143-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1144-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1145-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1146-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1147-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1148-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1149-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1150-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1151-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1152-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K583, K640, K602, K603 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K571, K572, K666, K538, K539,
K540, K541, K542, K543 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K660, K649, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K604, K523, K021, K663 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K561, K628, K583 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K602, K603, K629 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K536, K646, K592, K593, K536,
K537 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K607, K608, K502, K652, K653 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K594, K595, K013, K620, K507 en
K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K525, K555, K616 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K607, K608, K502, K665 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K588, K589, K526, K527, K116,
K536, K646 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K584, K585, K590, K513 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K657, K610, K544 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K544, K557, K525 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K609, K546, K547, K548, K579 en
K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K607, K608, K647, K629 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K514, K636, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K666, K651, K650 en K509.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
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4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

1153-01 Bij de variant Twentekanaallijn zijn in Delden en

Beantwoording
Zie beantwoording Kernpunt: K132

Goor 4 meter hoge schermen nodig om de
geluidsoverlast binnen de wettelijke normen te
houden. Inspreker stelt dat dergelijke
geluidsschermen zorgen voor een ruimtelijke
tweedeling van de dorpen.

1153-02 Inspreker is van mening dat de beoogde

Zie beantwoording Kernpunt: K099

goederenlijn met 36 treinen per etmaal het gebied
minder aantrekkelijk zal maken voor toeristen
vanwege geluidsoverlast in de nacht en
landschapsvervuiling als gevolg van maatregelen
tegen deze geluidoverlast. Inspreker geeft aan dat
hierdoor de werkgelegenheid afneemt en vraagt
hoe de inkomstenderving voor de gemeente en
voor burgers die als gevolg hiervan zal ontstaan
gecompenseerd wordt.

1153-03 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1154-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1155-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1156-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1157-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1158-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1159-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1160-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1161-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1162-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K534, K535, K642, K618, K619 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K625, K596, K597, K598, K575,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K602, K603, K138, K014, K641 en
K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K607, K608, K647, K577, K578 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K596, K597, K598, K647, K546,
K547, K548 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K658, K518, K659 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K584, K585, K625, K666 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K665, K666, K661 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K596, K597, K598, K514, K625,
K521 en K522.

1163-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1164-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1165-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1166-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1167-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1168-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1169-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1170-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1171-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1172-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1173-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1174-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1175-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1176-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1177-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1178-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1179-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1180-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1181-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1182-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K551, K579, K557 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K648, K616, K526, K527, K116 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K551, K665, K575 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K555, K503, K514 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K529, K616 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K529, K616 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K636, K594, K595, K612 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K518, K657, K614 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K546, K547, K548, K504, K505,
K538, K539, K540, K541, K542, K543 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K557, K592, K593, K555, K521 en
K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K661, K530, K610, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K528, K661, K536, K646 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K656, K530, K560, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K510, K503 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K636, K557, K552, K553, K554 en
K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K594, K595, K512, K651,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K594, K595, K609 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K651, K615, K551, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K579, K640, K562, K563, K564,
K565, K566, K567 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K501, K580, K642, K518 en K509.

1183-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1184-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1185-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1186-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1187-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1188-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1189-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1190-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1191-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1192-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1193-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1194-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1195-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1196-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1197-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1198-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1199-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K629, K665, K528 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K599, K640, K529 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K560, K657, K558, K559 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K544, K592, K593, K611 en
K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K557, K573, K574, K639 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K599, K640, K529 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K504, K505, K536, K646,
K514 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K654, K655, K602, K603,
K531, K532 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K536, K646, K510, K612 en
K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K611, K536, K537, K579 en
K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K546, K547, K548, K536,
K646, K590 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K624, K556, K660 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K582, K612, K610 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K571, K572, K536, K646,
K590 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K536, K537, K605, K606,
K634, K635, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K523, K021, K526, K527,
K116, K571, K572 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K523, K021, K656, K544 en
K048.
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4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

1200-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1201-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1202-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1203-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1204-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1205-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1206-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1207-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1208-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1209-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1210-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1211-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1212-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1213-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1214-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1215-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1216-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1217-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1218-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de

Beantwoording
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K662, K658, K663 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K571, K572, K644, K533 en
K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K643, K561, K618, K619 en
K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K529, K525, K626, K627,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K538, K539, K540, K541,
K542, K543, K507, K568, K569 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K616, K623, K665 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K529, K644 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K508, K536, K537, K604 en
K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K514, K513, K528 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K651, K604, K617 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K508, K557, K583 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K644, K594, K595, K604,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K644, K649, K519 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K579, K594, K595, K610 en
K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K590, K644, K662 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K625, K624, K610 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K568, K569, K651, K577,
K578 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K643, K591, K630, K521 en
K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
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samengestelde standaardreactie Bathmen.

volgende kernpunten: K501, K609, K583, K666 en K048.

1219-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1220-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1221-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1222-01 Inspreker is tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen”.

1223-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1224-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1225-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1226-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1227-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1228-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1229-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1230-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1231-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1232-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1233-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1234-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1235-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1236-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1237-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1238-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K562, K563, K564, K565,
K566, K567, K519, K612 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K630, K200, K648 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K571, K572, K513, K658 en
K581.
De uitspraak tegen de variant “Ten oosten van
Bathmen” is geregistreerd.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K648, K616, K526, K527, K116 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K519, K200, K594, K595 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K624, K005, K643 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K642, K549, K518 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K523, K021, K528, K623 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K557, K512, K531, K532 en
K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K661, K657, K546, K547,
K548 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K610, K626, K627 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K502, K652, K653, K612 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K579, K607, K608, K524 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K605, K606, K510, K599 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K642, K575, K530, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K503, K634, K635, K644 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K648, K558, K559, K590 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K623, K649, K519 en K509.
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1239-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1240-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1241-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1242-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1243-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1244-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1245-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1246-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1247-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1248-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1249-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1250-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1251-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1252-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1253-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1254-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1255-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1256-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1257-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1258-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

Beantwoording
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K591, K575, K587 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K536, K646 en K661.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K596, K597, K598, K525, K613 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K615, K665, K661 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K523, K021, K652, K653, K508 en
K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K525, K624, K648 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K657, K662, K644 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K546, K547, K548, K625,
K512 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K601, K514, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K549, K510, K588, K589,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K536, K646, K599, K200,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K660, K596, K597, K598,
K665 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K665, K545, K626, K627 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K624, K513, K643 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K544, K632, K663 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K628, K602, K603, K648 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K503, K013, K620, K552, K553,
K554 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K657, K666, K558, K559 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K657, K545, K013, K620 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K617, K614, K643, K521 en K522.
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1259-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1260-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1261-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1262-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1263-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1264-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1265-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1266-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1267-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1268-01 Heemschut vindt dat de beschrijving van de
stedenbouwkundige en landschappelijke
kwaliteiten voor Gelderland en Overijssel in 4.2.1
voor Gelderland veel te summier is.

1268-02 Inspreker stelt dat variant 1 het kleinschalige en
cultuurhistorisch karakteristieke landschap ernstig
aantast, zodat de tekst op pagina 27/28 moet
worden aangepast. Hoewel inspreker minder kennis
heeft van dit gebied, geldt dit ook voor variant 2 en
pagina 29/30.

1268-03 Inspreker stelt dat varianten 1 en 2 een strook met
boerderijen tussen beide beekdalen aantast, die
cultuurhistorisch van (groot) belang is. Dit
ontbreekt in de beoordeling van de effecten en
moet worden toegevoegd. De effecten
Cultuurhistorie in tabel 5.3 en 5.4 (pagina.28/31)
moet dan ook met “-“ of “—“ beoordeeld worden.

1268-04 Inspreker stelt dat variant 4 nauwelijks het

Beantwoording
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K601, K582, K577, K578 en
K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K592, K593, K526, K527, K116,
K536, K646 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K654, K655, K663, K586 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K526, K527, K116, K573,
K574, K138 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K561, K660, K511 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K510, K528, K568, K569 en K576.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K580, K583, K586, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K568, K569, K573, K574,
K615 en K506.
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

Deze aantasting is op bladzijde 27/28 en 29/30
beschreven in 10 deelaspecten volgens het
toetsingskader op bladzijde. 16. De aantasting als geheel
wordt in tabel 6.1 voor de variant “Ten westen van
Bathmen” “---“ beoordeeld en voor de variant Ten
oosten van Bathmen met “—“ beoordeeld. Dit komt
overeen met ernstige aantasting.
Tabel 5.2 en tabel 5.3 geven de kwantitatieve en
kwalitatieve effecten weer. De beoordeling daarvan is
opgenomen in tabel 6.1 waar bij het deelaspect
cultuurhistorie bij de beide Bathmen varianten een - - is
opgenomen.

Wij nemen kennis van deze opvatting.

landschap of de cultuurhistorie aantast, omdat de
Twentekanaallijn en het kanaal al lang geleden zijn
gerealiseerd en ondertussen onderdeel van het
landschap zijn. De invloed van elektrificatie op het
landschap zal plaatselijk een negatieve invloed
hebben op het landschap. Heemschut vindt echter
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dat dit niet opweegt tegen de vele voordelen vanuit
landschap en cultuurhistorie voor deze variant.

1268-05 Inspreker stelt dat de doorsnijdingen van variant 1
en 2 veel invloed hebben (pagina 42, 5.7.2) zodat
grondige landschapstuin noodzakelijk zijn.

1268-06 Inspreker stelt de volgende aanpassingen voor in
Tabel 5.7 (bladzijde 46) Compensatie en mitigatie: Aspect Landschap, kwalitatieve effecten, bij de
varianten ten Westen en ten Oosten van Bathmen,
in beide gevallen groot schaalconflict in plaats van
resp. 'schaalconflict' en 'beperkt schaalconflict'. - Bij
Twentekanaallijn (Igp) bij aspect Landschap, onder
kwalitatieve effecten het woord 'beperkte'
toevoegen aan 'Aantasting veel kleine
landschapselementen'. - Bij aspect Cultuurhistorie,
onder kwalitatieve effecten, de volgende symbolen
opnemen: * bij varianten ten westen en ten Oosten
van Bathmen - / -; * bij de variant Twentekanaallijn
(1 gp en 2 gp) o / -.

1268-07 Inspreker stelt de volgende aanpassingen voor op
pagina 51: de negatieve invloed op het landschap
en de natuurbeleving van de doorsnijdingen zijn
voor beide varianten even negatief. Bij de variant
Twentekanaallijn zijn de gevolgen geringer dan op
bladzijde 51 wordt geconstateerd. In Tabel 6.1
(bladzijde 52): 1. onder Landschap, bij ten Oosten
van Bathmen “-“ / “—“; en bij Twentekanaallijn
(1+2) O/-; 2. onder Natuurbeleving bij
Twentekanaallijn o / -; 3. bij Totaal onder
Twentekanaallijn (1 + 2) o / -.

Verdere studie met betrekking tot Landschap, Natuur en
Cultuurhistorie is van groot belang. In volgende
planfasen wordt op lokaal niveau bepaald wat de
gevolgen zijn en wordt een inpassingsplan gemaakt. Zie
ook de Nota Reikwijdte en detailniveau.
In tabel 5.7 is de compensatieopgave opgenomen in
woorden en hoeveelheden. Er is in deze tabel geen
sprake van een beoordeling met - en/of 0. Ingeschat
wordt dat inspreker bedoelt dat hij de effecten anders
beschreven zou willen zien. Dat hij het schaalconflict bij
de beide Bathmenvarianten even erg vindt, en de
aantasting van veel kleine landschapselementen van de
Twentekanaallijn beperkter vindt dan in het MER is
opgenomen. En verder dat voor het deelaspect
cultuurhistorie de effecten van Bathmenvarianten als -/moeten worden beoordeeld en die voor de
Twentekanaallijn 0/-. Het schaalconflict bij de variant
Ten westen van Bathmen worden ernstiger geacht door
het verschil in karakteristieken ten westen en “Ten
oosten van Bathmen”. Zie ook de vergelijking van de
Twentelijnvarianten. In tabel S-2 waar de beoordeling
van alle varianten is opgenomen scoren de beide
Bathmen varianten op het deelaspect cultuurhistorie ”—
“ en de Twentekanaallijn variant “-“. De aantasting van
kleine landschapselementen langs de Twentekanaallijn
achten we niet beperkt, onder andere door de grotere
lengte van de Twentekanaallijn variant en de
aanwezigheid van veel kleine elementen.
Inspreker stelt voor dat de negatieve invloed op het
landschap en de natuurbeleving van de doorsnijdingen
voor beide varianten even negatief zijn. Het is echter
onduidelijk over welke twee varianten het gaat. Er
vanuit gaande dat het de varianten 'Ten oosten' en 'Ten
westen' betreft, wordt het verschil verklaard door de
aansnijding van de rand van landgoed De Bannink en de
kleinschaligheid van de percelen in de variant 'Ten
oosten' ten opzichte van de aanwezigheid van
grofmaziger percelen en de aanwezigheid van andere
functies(sportvelden, afritten A1) in de variant 'Ten
westen'. In tabel 6.1 is een beoordeling opgenomen voor
de verschillende varianten waarbij 3 deelaspecten
worden gescoord. Op basis van het toetsingskader en de
beoordelingsmethodiek is Movares tot een andere score
gekomen dan inspreker voorstelt. Ditzelfde geldt voor de
mening van inspreker dat bij de variant Twentekanaallijn
de gevolgen geringer zijn dan op bladzijde 51 wordt
geconstateerd. Bij de Twentekanaallijn vinden over grote
lengtes aanpassingen plaats. Bij de Twentekanaallijn
wordt het Nationaal Landschap de Graafschap
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aangetast. Daarnaast speelt een rol of de effecten te
compenseren of te mitigeren zijn.

1268-08 Inspreker stelt voor tabel 6.3 pagina 54 aan te
passen: 1. ten Westen van Bathmen, onder
Landschap, Natuurbeleving en Cultuurhistorie -- bij
Waardevol landschap, kwalitatieve effecten,
oorspronkelijk landschap en kwalitatieve effecten;
2. ten Oosten van Bathmen hetzelfde symbool “—“
voor bovengenoemde categorieën.

1268-09 Inspreker stelt dat nader archeologisch onderzoek
nodig is naar de dekzandkopjes bij variant 1 en 2.
Ook is nader cultuurhistorisch onderzoek nodig
naar de boerderijen in de strook tussen de
beekdalen, mogelijk is hier ook archeologisch
bodemarchief aanwezig.

1268-10 De ruimtelijke verstoring van de gebieden ten
Westen en Oosten van Bathmen, zal bij aanleg van
de varianten 1 en 2 aanzienlijk zijn en vraagt
daarom een zorgvuldige benadering en inpassing.
Als gevolg van de iets grotere openheid (zie figuur
5.9 op bladzijde 27) ten Oosten van Bathmen zullen
de spoorbaan en de kunstwerken nog meer invloed
hebben op de ruimtelijke structuur van dit gebied.
Met betrekking tot de evt. te slopen gebouwen
moet worden nagegaan of het cultuurhistorisch
belangrijke objecten zijn.

1268-11 Inspreker stelt voor om, voor de Ruimtelijke
structuur en samenhang, tabel 6.1 pagina 37 aan te
passen: bij de Twentekanaallijn (1gp en 2gp) het
symbool o / - op te nemen, in plaats van -. Dat geeft
in het Totaal ook een o / -. Tabel 6.4 (bladzijde 43),
symbool o / - bij de Ruimtelijke structuur en
Samenhang van de Twentekanaallijn varianten.

1269-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1270-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

In tabel 6.3 is een beoordeling opgenomen voor de
verschillende Twentelijnvarianten waarbij 10
deelaspecten worden gescoord. Op basis van het
toetsingskader en de beoordelingsmethodiek scoren de
beide Bathmenvarianten niet hetzelfde en ook niet op
alle deelaspecten “—“.
Indien de voorkeur op een van deze varianten valt,
zullen de genoemde onderwerpen nadere aandacht
e
krijgen in het MER 2 fase.

We delen deze zorg. Bij keuze voor een van de varianten
is een zorgvuldige benadering en inpassing van belang.
Dit wordt meegenomen als aandachtspunt voor het MER
2e fase.

De beoordeling van de effecten met betrekking tot het
aspect Ruimtelijke Gevolgen is volgens het beschreven
toetsingskader uitgewerkt in 4 deelaspecten. Tabel 6.1
geeft de samenvattende beoordeling van de varianten
na compensatie en mitigatie. Inspreker pleit voor een
minder negatief effect op de Twentekanaallijn. Tabel 6.4
geeft dezelfde beoordeling maar dan de opsplitsing in de
specifieke deelaspecten. Ook hier is een pleidooi om het
deelaspect Ruimtelijke structuur en samenhang minder
negatief te scoren. Het zou dan vergelijkbaar scoren met
de variant Kopmaken Deventer. Maar op de
Twentekanaallijn is het effect groter omdat het spoor
verdubbeld wordt, er bovenleiding en hekwerken komen
en er lichte geluidmaatregelen worden voorgesteld, en
in Goor, Delden en Hengelo zelfs zwaardere. Een score
vergelijkbaar met de variant Kopmaken te Deventer lijkt
daardoor niet gerechtvaardigd.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K602, K603, K577, K578,
K509, K549, K591, K538, K539, K540, K541, K542, K543,
K581, K596, K597, K598, K551, K637, K638, K625, K536,
K646, K560, K501, K615, K636, K558, K559 en K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K503, K625, K550, K506, K558,
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K559, K613, K584, K585, K509, K652, K653, K014, K641,
K663, K521, K522, K658, K526, K527, K116, K536, K646,
K515, K639 en K519.

1271-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1272-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1273-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1274-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1275-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1276-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1277-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1278-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1279-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1280-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1281-01 Inspreker geeft aan dat waardevermindering

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K623, K649, K519 en K509.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K579, K594, K595 en K581.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K536, K646, K533, K534,
K535, K521 en K522.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K515, K516, K517 en K509.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K557, K200, K570, K048, K501,
K586, K652, K653, K657, K506, K517, K648, K529, K521,
K522, K637, K638, K556, K558, K559, K536, K537, K663,
K618, K619, K581, K507, K568, K569, K643, K576, K592,
K593, K526, K527, K116, K536, K646, K509, K013, K620,
K654 en K655.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
Zie beantwoording Kernpunt: K048

(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

1281-02 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1282-01 Inspreker stelt dat het MER geen volledig en

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Zie beantwoording Kernpunt: K170

zorgvuldig beeld geeft doordat slechts een deel van
het gehele traject van goederenvervoer door
Nederland is beschouwd. Door het gehele tracé te
onderzoeken kunnen alle effecten worden
vergeleken.

1282-02 Inspreker vindt het wenselijk om de varianten ook

Zie beantwoording Kernpunt: K011
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te vergelijken met de huidige situatie (2011) in
plaats van de referentiesituatie.

1282-03 Inspreker stelt voor om in plaats van één prognose
verschillende scenario's met meer of minder
toename van goederenvervoer te gebruiken.

1282-04 Inspreker stelt dat de Beleidsregel Trillingshinder
Spoor (BTS) ongeschikt is om toename van
trillingshinder te berekenen, dientengevolge is het
effect van trillingen niet goed beschouwd in het
MER.

1282-05 Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht

Zoals weergegeven in het TNO-rapport 'Lange termijn
perspectief spoorgoederenvervoer' zijn voor de
prognoses meerdere scenario's opgesteld. Dit rapport is
in te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen. Voor het MER
heeft IenM gekozen voor het hanteren van het
economische hoogste scenario. Deze is qua
milieueffecten te beschouwen als een realistische worst
case scenario en daarmee geschikt om tot een goed en
weloverwogen besluit te komen.
Conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is
trillingshinder onderzocht op basis van de BTS. De BTS
kijkt naar een toename van de trillingshinder, zowel
omdat mensen doorgaans na enige tijd wennen aan
trillingen van treinverkeer, alsook omdat mensen vaak
zelf langs het spoor zijn gaan wonen. Van uw mening ten
aanzien van de ongeschiktheid van de BTS om de
toename van trillingshinder te berekenen wordt kennis
genomen.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

1283-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1284-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1285-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1286-01 Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K596, K597, K598, K648, K529,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K557, K571, K572, K545, K048,
K634, K635, K618, K619, K650, K576, K551, K580, K652,
K653, K581, K501, K536, K537, K616, K521 en K522.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
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alternatieve modaliteit.

1286-02 Inspreker heeft twijfels bij het nut en noodzaak van

Zie beantwoording Kernpunt: K150

het project.

1286-03 Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

1287-01 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1287-02 Inspreker geeft aan en laat zien aan de hand van

Zie beantwoording Kernpunt: K131

foto's in de huidige situatie al hinder en schade te
ondervinden door trillingen. Bij toename van het
aantal goederentreinen verwacht inspreker dat
deze schade toeneemt.

1287-03 Inspreker geeft aan planschade te verwachten.

Zie beantwoording Kernpunt: K048

Door de plannen van de goederenroute is (en blijft)
het huis van inspreker onverkoopbaar.

1287-04 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

1288-01 Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

1288-02 Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

van Twente Twentekanaallijn

1289-01 Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

1290-01 Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

1291-01 Standaardreactie: Hof van Twente - PvdA

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente PvdA

1292-01 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1293-01 Inspreker stelt dat in de het MER ten onrechte

De waarde van deze gebieden staat niet ter discussie.
Mede op basis van informatie van o.a. Provincie,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Gemeenten zijn de
effecten bepaald. De effecten op deze landgoederen zijn
bepaald op het grootste bekende oppervlakte, dus niet
op het veelal veel kleinere beschermde gedeelte. De
oversteekbaarheid is een effect wat aan bod komt in
deelrapport barrièrewerking.

voorbijgegaan wordt aan aantasting van de
landgoederen Weldam en Wiene, die over een
lengte van circa 4,7 kilometer worden doorsneden
door de Twentekanaallijn. Deze doorsnijding kan
ernstige gevolgen voor de rangschikking onder de
Natuurschoonwet van beide landgoederen. Tevens
zal de visuele uitstraling van de landgoederen
aangetast worden door verdubbeling en
elektrificatie van de spoorlijn en zullen de
landgoederen minder goed bereikbaar worden door
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de verminderde oversteekbaarheid op kleine
overwegen.

1293-02 In het MER wordt vermeld dat er geen
monumenten worden aangetast als gevolg van
trillingen door goederenverkeer over de
Twentekanaallijn. Inspreker geeft aan dit anders te
zien gelet op de situering van het rijksmonument
Heerbaard te Ambt-Delden op slechts 25 meter van
het spoor.

1293-03 In het MER worden de landgoederen Ampsen en
Twickel besproken. Inspreker vraagt waarom dit
niet het geval is voor het landgoed Weldam, terwijl
dit landgoed ernstig aangetast kan worden door de
Twentekanaallijn.

1294-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1295-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1295-02 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1296-01 Inspreker pleit voor het maximaal benutten van de

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar mogelijk trillingsschade ten gevolge van
treinverkeer optreedt. Van bebouwing op afstand van 25
meter tot het spoor is bij ProRail geen geval bekend
waarbij trillingen van treinverkeer schade veroorzaken
aan de bebouwing.
Mede op basis van informatie van o.a. Provincie,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Gemeenten zijn de
effecten bepaald. De effecten op deze landgoederen zijn
bepaald op het grootste bekende oppervlakte, dus niet
op het veelal veel kleinere beschermde gedeelte.
Volgens de data van de Provincie en de Rijksdienst wordt
het Landgoed Weldam niet aangetast.
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K618, K619, K526, K527, K116,
K650 en K509.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
Zie beantwoording Kernpunt: K118

binnenvaart, de Betuweroute en voor een
intensieve inzet van de Minister tezamen met OostNederland om tot de daarvoor vereiste
verbeteringen aan het spoor in Duitsland (in het
verlengde van de Betuweroute) te komen.
Inspreker vraagt de Minister nadrukkelijk het MERonderzoek alsnog uit te breiden met varianten over
water (Twentekanaal) en een variant over de
Betuweroute

1296-02 Inspreker stelt dat ten aanzien van geluidsschermen

Zie beantwoording Kernpunt: K120

er niet alleen moet worden gelet op het
geluidswerende effect, maar ook op de negatieve
gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

1296-03 Inspreker stelt dat het sluiten van overwegen extra
geluidsbelasting, luchtvervuiling en gevaar op
andere plekken door wijziging van verkeersstromen
tot gevolg kan hebben.

1296-04 Inspreker dringt aan op een knelpuntanalyse voor

De wijzigingen in effecten op dichtligtijden en de
gemiddelde wachttijd voor gemotoriseerd verkeer ten
gevolge van overwegen is nergens binnen de passage
Zutphen - Hengelo van dien aard dat negatieve effecten
ten gevolge van structurele verschuivingen van
verkeersstromen te verwachten zijn.
Zie beantwoording Kernpunt: K178

het Tracebesluit om de haalbaarheid van het plan
(wettelijk) te toetsen. Het leefmilieu langs het spoor
verslechtert aanzienlijk ondanks de uitdrukkelijke
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wens van aanwonenden, gemeenten, provincies
maar ook van de Tweede Kamer, voor het behoud
van het toch al verslechterde milieukwaliteitsniveau

1296-05 Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht

Zie beantwoording Kernpunt: K118

welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

1296-06 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1296-07 Inspreker geeft aan dat door toenemend
goederenvervoer ook de veiligheid van het
personenvervoer per spoor wordt aangetast.

1296-08 Inspreker stelt dat de voorgestelde maatregelen,

Er is geen reden om aan te nemen dat de veiligheid van
het personenvervoer aangetast wordt als het
goederenvervoer per spoor toeneemt.
Zie beantwoording Kernpunt: K029

zoals bijvoorbeeld geluidsschermen en hekwerken,
een belemmering kunnen vormen voor de
bereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten.

1296-09 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1296-10 Inspreker stelt dat voor het bepalen van effecten de
heersende situatie in Oosten van Nederland als
uitgangspunt moet dienen voor normen en wetten
en niet de situatie in de Randstand.

1296-11 Inspreker stelt dat verantwoordelijkheid voor het
aanvaardbaar blijven van de effecten van
goederenvervoer bij de vervoerders zelf moet
worden gelegd, waarbij toetsing vooraf plaatsvindt

1296-12 Inspreker stelt dat de voorgestelde maatregelen,

Wettelijke normen zijn per definitie geldig in heel
Nederland, daarvan kan (en mag) niet afgeweken
worden.
Voor de inpassing in de omgeving van een spoorlijn is
ProRail verantwoordelijk. Vervoerders hebben rekening
te houden met de milieugebruiksruimte die beschikbaar
is en moeten beschikken over goedgekeurd materieel.
Zie beantwoording Kernpunt: K029

zoals bijvoorbeeld geluidsschermen en hekwerken,
een belemmering kunnen vormen voor de
bereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten.
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1296-13 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1297-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

documenten'

1298-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1299-01 Inspreker geeft aan dat de dienstregeling vanaf

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Zie beantwoording Kernpunt: K134

Deventer Colmschate richting Apeldoorn al nadelig
was veranderd ten bate van meer internationale
treinen. Voor inspreker is het niet acceptabel dat
het Oosten van Nederland nu de hinder gaat
ondervinden van intensivering van het
reizigersvervoer in het Westen. Daarnaast kan de
dienstregeling in Oost-Nederland juist ook
verbeterd worden.

1299-02 Inspreker geeft aan in de huidige situatie ook al veel

Zie beantwoording Kernpunt: K131

overlast te ondervinden door geluid en trillingen
van goederentreinen. Bij toename van het
goederenvervoer zal deze overlast naar
verwachting toenemen.

1299-03 Inspreker geeft aan dat door treinen met

Zie beantwoording Kernpunt: K122

gevaarlijke lading door bewoonde gebieden de
risico's zullen toenemen, ook indien dit onder
geldende normen blijft. De overheid mag niet
moedwillig de risico's voor burgers vergroten.

1299-04 Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht

Zie beantwoording Kernpunt: K118

welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

1299-05 Inspreker verwijst naar de nadelig ruimtelijk

Zie beantwoording Kernpunt: K120

effecten als gevolg van geluidsbeperkende
maatregelen.

1300-01 Inspreker stelt dat het toegestane geluidsniveau in

Zie beantwoording Kernpunt: K053

strijd is met de medische inzichten. De gehanteerde
toelaatbare geluidsniveaus zijn vele dB hoger dan
medisch verantwoord wordt geacht volgens
recente informatie van de GGD Twente. Het
geluidsniveau dat tijdens de slaap geen schade mag
doen verwachten is volgens die medische gegevens
ca 40 dB, daarboven zouden zelfs verhoogde risico's
voor hartinfarcten aanwezig zijn. De huidige visie
van MER1 is als een aanslag op de gezondheid van
de langs de spoorlijn wonenden.

1300-02 Inschrijver stelt dat er geen actieve handhaving

Voor de stellingen van de inspreker over het vermeende
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bestaat, anders dan op papier, t.a.v. gewichten en
goederen. Elke vervoerder kan dus vervoeren wat
hij wil, kan manipuleren met papieren, risicoborden
en as-lasten. Dit is een onaanvaardbaar risico voor
de woonkernen. In de economische afwegingen
dienen kosten van een actieve handhaving te
worden meegenomen.

gebrek aan handhaving is geen onderbouwing.

1300-03 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1301-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

1302-01 Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

1303-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

documenten'

1304-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1305-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1305-02 Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl
('Bathmen zegt 33x nee')

1305-03 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1306-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1306-02 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K602, K603, K531, K532, K663,
K581, K533, K557, K617 en K506.
Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K611, K138, K610 en K509.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

1307-01 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1308-01 Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl

Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')

('Bathmen zegt 33x nee')

1308-02 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1309-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

1310-01 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1311-01 Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn

van Twente Twentekanaallijn

1312-01 Inspreker is van mening dat de getallen in de
referentiesituatie op niets zijn gebaseerd en is van
mening dat de referentie aantallen zijn vastgesteld
om zo goed mogelijk met de toekomstige situatie
uit de voeten te kunnen. Tot het opleveren van de
Betuweroute moest een groot deel van het
goederenvervoer over het spoor via de Twentelijn.
Nu wordt voor de referentiesituatie, met

Bij het bepalen van de goederentreinaantallen in 2030 is
rekening gehouden met ontwikkelingen in het
goederenvervoer van het spoor, maar ook met
havenontwikkelingen zoals het in gebruik nemen van de
Tweede Maasvlakte. Op basis hiervan is bepaald welk
aanbod van goederentreinen verwacht wordt en welke
route voor vervoerders het meest aantrekkelijk is. Het
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Betuweroute, beweerd dat nog veel meer
goederenvervoer over de Twentelijn zal komen als
in de situatie van voor de Betuweroute.

beschikbaar komen van de Betuweroute betekent niet
dat alle goederenvervoerders gebruik maken van deze
route. Indien vervoerders de Amsterdamse haven of
Noord-Duitsland, Scandinavië of Polen als bestemming
hebben dan wordt gebruik gemaakt van andere
spoorlijnen.

1312-02 Inspreker vraagt zich af hoe het kan dat indien de

1312-03

Twentekanaallijn in gebruik genomen zou worden,
er over de Twentelijn nog steeds veel meer
goederentreinen komen dan op dit moment het
geval is. Daar zitten namelijk geen goederentreinen
uit Rotterdam meer bij, omdat deze niet meer
kunnen rijden richting de Twentelijn vanwege de
PHS. Dit zou impliceren dat het goederenvervoer
vanuit Amsterdam met ongeveer 500 tot 1000%
zou toenemen.
Inspreker vindt het wenselijk om de varianten ook
te vergelijken met de huidige situatie (2011) in
plaats van de referentiesituatie.

1312-04 Inspreker stelt dat voor de eventueel aan te leggen
spoorbogen rond Bathmen er ook uitgegaan zou
moeten worden van een referentiesituatie waarin
geen goederenvervoer plaatsvindt, aangezien het
om nieuw aan te leggen infrastructuur gaat.

1312-05 In het MER zijn de berekeningen uitgevoerd voor
modern (stiller) materieel, terwijl inspreker stelt dat
in de huidige situatie ook het merendeel van het
materieel oud en lawaaiig is. Dit heeft grote invloed
op zowel de gemiddelde geluidsbelasting als de
piekbelasting.

1312-06 In het MER is rekening gehouden met het stiller

De redenering van de inspreker is juist. Bij de variant
Twentekanaallijn rijden over de Twentelijn de verwachte
goederentreinen van/naar Amsterdam.

Zie beantwoording Kernpunt: K011

Bij de beide Bathmenvarianten is de referentiesituatie
ter plaatse van de nieuwe spoorgedeelten inderdaad
'blank'. Omdat in het MER de effecten van de hele
variant worden opgeteld is dat verschil niet zichtbaar.
Maar bij de detailuitwerkingen in de effectrapporten is
dat wel te zien.
Bij de berekeningen van de geluidbelastingen wordt
rekening gehouden met het type treinen. Voor de
toekomst is ervan uitgegaan dat 80 % van het
goederenvervoer met 'stille' wagons zal gebeuren. Voor
de huidige toestand is gerekend met ca. 10 % 'stille'
wagons.
Zie beantwoording Kernpunt: K128

worden van goederentreinen (stiller materieel).
Inspreker vraagt in hoeverre dit afgedwongen kan
worden bij vervoerders en hoe dit wordt
gehandhaafd.

1313-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1314-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1315-01 Inspreker pleit er voor dat informatie over
goederenvervoer van gevaarlijke stoffen voortijdig
of in ieder geval direct na een incident aan de
hulpdiensten (digitaal) beschikbaar wordt gesteld.

1315-02 Inspreker stelt dat de geluidsbelasting voor
omwonenden van het spoor door vrachtvervoer
zullen toenemen. De blootstelling aan geluid kan

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
Hetgeen de inspreker bepleit is al praktijk: binnen
hooguit 10 minuten na een incident met een trein met
gevaarlijke stoffen beschikt de Brandweer over alle
gegevens over de samenstelling en inhoud van de trein
en de wagons. Deze gegevens worden digitaal
aangeleverd door ProRail-Verkeersleiding.
De door inspreker genoemde mogelijke effecten zijn
benoemd in het gezondheidsonderzoek. Door middel
van de GES-systemathiek is de mate waarin deze
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een breed scala aan nadelige gezondheidseffecten
veroorzaken, zoals ernstige hinder en
slaapverstoring. Ook zijn er voldoende aanwijzingen
voor een causaal verband tussen geluidbelasting en
hart- en vaatziekten.

effecten kunnen optreden langs de spoortrajecten
onderzocht.

1315-03 Inspreker stelt dat in het MER het thema geluid op
twee manieren wordt benaderd. Enerzijds vanuit de
wet- en regelgeving en anderzijds vanuit
gezondheid. Deze twee benaderingen zorgen in het
MER voor een verwarrend beeld over de effecten
van geluid op de omwonenden per variant.

1315-04 De GGD verzoekt de staatssecretaris om per variant
duidelijkheid te geven over het aantal ernstig
gehinderden, het aantal ernstig slaapverstoorden,
zo mogelijk vanaf 40/42 dB. Daarbij dient ook
onderscheid gemaakt te worden tussen een situatie
zonder en met geluidwerende maatregelen.

1315-05 Inspreker stelt dat de nachtwaarde Lnight dan wel
lager is, maar veel hinderlijker is voor
omwonenden. Mensen die in hun REM-slaap
worden wakker worden zijn veel meer
slaapgestoord dan op basis van de Lden verwacht
wordt. Er moet een vermenigvuldigingsfactor
gehanteerd worden voor het aantal nachttreinen
om de nachtelijke hinder beter mee te wegen. De
gebruikelijk gehanteerde weegfactoren om
gezondheidseffecten in DALY's uit te drukken zijn
voor Lnight veel zwaarder dan voor Lden.

1315-06 Inspreker stelt dat beseft moet worden dat de
reden dat de plannen met twee goederenpaden er
gunstiger uit komen, te maken hebben met het wel
of niet realiseren van geluidwerende maatregelen
aan het spoor.

1315-07 Inspreker stelt dat het van belang is om een beeld
te geven van de hoeveelheid gevoelige
bestemmingen, die worden blootgesteld aan een

Bij beide benaderingen worden dezelfde berekende
geluidsbelastingen beschouwd. In het effectrapport
geluid wordt getoetst aan de wet- en regelgeving op het
gebied van geluidshinder. Voor de
gezondheidsrapportage word ook bekeken of er effecten
op de gezondheid bij geluidsbelastingen beneden de
normen onderscheiden kunnen worden.
Het percentage aantal ernstig gehinderden voor de
berekende aantallen gevoelige adressen per GES-score
correspondeert met deze GES-score zoals aangegeven in
Tabel 4.3 van het effectrapport gezondheid. De
resultaten zijn bepaald op basis van de situatie na
maatregelen omdat in het effectrapport geluid al is
aangegeven welke maatregelen ter geluidsreductie
zullen worden genomen bij de verschillende varianten.
De situatie zonder maatregelen is daardoor niet
relevant. Het apart in beeld brengen van GES-scores
voor het aantal slaapverstoorden (ook als dit niet
maatgevend is) zal worden meegenomen als
e
aandachtspunt voor het MER 2 fase.
De gezondheidseffecten zijn in beeld gebracht door
middel van de GES-systemathiek. Hierin zijn klassen van
geluidsbelastingen aangegeven die corresponderen met
een gezondheidsscore. Voor Lnight liggen deze grenzen
voor de klassen van geluidsbelasting anders (lager) dan
voor Lden. Desondanks is gebleken dat Lden dermate
veel hoger is dan Lnight dat deze bepalend is. De GESsystemathiek houd geen rekening met een
vermenigvuldigingsfactor voor nachtelijke treinen.

Zowel bij één goederenpad als bij twee goederenpaden
zijn geluidwerende maatregelen nodig. In beide gevallen
moet worden voldaan aan dezelfde eisen t.a.v. de
toelaatbare geluidbelasting. Bij twee goederenpaden zijn
ongeveer twee keer zoveel voorzieningen nodig als bij
één goederenpad. O.a. vanwege de doelmatigheid is het
uiteindelijke resultaat dat het aantal geluidgehinderden,
t.o.v. de referentiesituatie bij twee goederenpaden ca.
10 % lager is dan bij één goederenpad.
Het (percentage) aantal ernstig gehinderden voor de
berekende aantallen gevoelige adressen per GES-score
correspondeert met deze GES-score zoals aangegeven in
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hoog geluidsniveau. Dit ontbreekt in het rapport
volgens inspreker. Inspreker verzoekt dit per variant
in beeld te brengen.

Tabel 4.3 van het effectrapport gezondheid. Per variant
is de hoeveelheid gevoelige adressen in de verschillende
GES-scores weergegeven. Het in beeld brengen van de
aantallen blootgestelde gevoelige bestemmingen wordt
e
verder meegenomen als aandachtspunt voor het MER 2
fase.

1315-08 Inspreker vraagt om in de tekst een voorbehoud te
maken m.b.t. de gebruikte dosis-effect-relatie in de
concrete situatie in Twente. Deze kan namelijk
afwijken van de landelijk gehanteerde dosis-effectrelatie.

1315-09 Inspreker verzoekt de staatssecretaris om meer

e

In het MER 2 fase worden effecten meer op lokaal
niveau beschouwd en wordt er, indien noodzakelijk,
afgeweken van standaard berekeningswijzen. Dosiseffectrelaties beschrijven het effect van een bepaald
absoluut niveau van milieubelasting op de gezondheid
van mensen, hierop heeft de regio die wordt beschouwd
normaalgesproken geen invloed.
Zie beantwoording Kernpunt: K011

onderbouwing te geven voor de gebruikte
prognoses in de referentiesituatie (hoofdstuk 3.2
van het MER). Daarnaast verzoekt de GGD om in
het MER zo veel als mogelijk is de varianten te
vergelijken met de huidige situatie (2011).

1315-10 Inspreker verzoekt om een toelichting op het feit

Zie beantwoording Kernpunt: K177

dat er nu al trajecten zijn waar het GPP wordt
overschreden.

1315-11 Inspreker verzoekt de staatsecretaris nadrukkelijk
om alsnog een nulmeting uit te voeren en deze ook
te monitoren. De GGD pleit voor het uitvoeren van
een nulmeting met behulp van
vragenlijstonderzoeken. Hiervoor zijn
standaardvragenlijsten beschikbaar. De GGD heeft
al jaren ervaring met dit type onderzoeken.
Vragenlijstonderzoeken naar geluid én trillingen
maken duidelijk hoe omwonenden daadwerkelijk
de hinder ervaren. Zowel akoestische als nietakoestische aspecten bepalen samen de ervaren
hinder.

1315-12 Inspreker vraagt om duidelijk aan te geven wat de

Een dergelijke nulmeting is interessant maar geeft geen
inzicht in de verschillen van de te verwachten hinder als
gevolg van de uit te voeren varianten. Bij de keuze voor
e
een variant kan in het kader van het MER 2 fase er voor
gekozen worden om de huidige situatie ook door middel
van enquête in kaart te brengen.

Zie beantwoording Kernpunt: K090

bijdrage van het treinverkeer is aan de
luchtverontreiniging en of deze vermijdbaar is met
maatregelen.

1316-01 Inspreker vindt de Referentiesituatie, die sterk

Zie beantwoording Kernpunt: K014

afwijkt van de huidige situatie erg verwarrend. In
het MER staat bij de Referentie 56 goederentrein
en per etmaal, terwijl een goederenpad per uur
ongeveer 36 treinen per dag betekent. Inspreker
vraagt om de status van de referentiesituatie.

1316-02 Inspreker stelt dat het MER te vaag is over
veiligheidsrisico's. Deels ligt de
verantwoordelijkheid bij de vervoerder, waarbij

Wij betreuren dat u vindt dat het MER vaag is over
veiligheid en risico's. Het MER en de aspectrapporten
'Externe veiligheid / omgevingsrisico's', 'Overwegen' en
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onduidelijk is wie dit controleert. Maar ook het
effect van overwegen is onduidelijk. Omgekeerd
stelt de overheid wel zware eisen voor
spoorveiligheid bij nieuwbouw van woningen.
e
Inspreker vindt dat het MER-1 fase rapport
volstrekt onvoldoende aangeeft hoe de veiligheid
van de spoorlijn wordt gewaarborgd.

'Bereikbaarheid hulpdiensten' bevatten veel informatie
daarover. Voor zover de verantwoordelijkheid voor de
veiligheid ligt bij de vervoerder (technische eisen aan
wagons en lading, eisen aan de machinist) wordt dit
gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en
Transport van het ministerie IenM.

1316-03 Vervoer van gevaarlijke stoffen is per definitie
gevaarlijk. Af en toe gebeuren er ongelukken mee,
soms met hele grote gevolgen. De kans op een
ongeluk is statistisch gezien klein, maar wordt wel 5
keer zo groot als er 5 keer zoveel treinen gaan
rijden. De risicotoename neemt zelfs meer dan
evenredig toe, omdat bij een hogere frequentie de
kans op onderlinge botsingen exponentieel
toeneemt.

1316-04 Inspreker stelt dat trillingen - naast directe schade ook invloed hebben op de nachtrust. Dit aspect
blijft in het MER buiten beschouwing.

1316-05 Inspreker geeft aan dat waardevermindering

In alle situaties die in het MER onderzocht zijn (zowel
zónder als met PHS) zijn de berekende risico's lager dan
de daarvoor landelijk geldende wettelijke normen.

In het trillingsonderzoek zijn trillingen gedurende de
dag- en avondperiode anders beoordeeld dan trillingen
gedurende de nachtperiode. Conform het
beoordelingskader, de BTS, gelden andere
streefwaarden voor de nachtperiode dan voor de dagen avondperiode. Daarmee wordt de invloed van
trillingshinder op de nachtrust meegenomen.
Zie beantwoording Kernpunt: K048

(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

1316-06 Inspreker stelt dat de dichtligtijden van de

Zie beantwoording Kernpunt: K028

overwegen in Borne aanzienlijk toenemen, met
langere wachttijden en gevolgen voor hulpdiensten.
Het MER noemt hier geen norm of grens voor.

1317-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1318-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1319-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1320-01 Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K624, K504, K505 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K643, K648, K610 en K581.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
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worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

1320-02 Inspreker stelt dat geluid en geluidsoverlast vooral
afhankelijk is van de windrichting. In Nederland
overheerst westenwind, zo ook in Bathmen. Bij de
tracévariant' Ten Westen van Bathmen', zal bijna
elke goederentrein, gedurende vele minuten, voor
geluidsoverlast zorgen. Inspreker stelt dat de
geluidswanden daar nauwelijks iets aan
veranderen. In het MER wordt ten onrechte op
geen enkele manier rekening gehouden met deze
windrichting en dit wordt niet benoemd.

1320-03 Inspreker geeft aan dat bij een ongeval op de
westelijk variant, indien er een ramp gebeurt en
gevaarlijke vloeistoffen en/of gassen vrijkomen, bij
westenwind het gehele dorp Bathmen in de directe
vuurlinie komt te liggen.

1320-04 Inspreker geeft aan dat de wachtlocatie ten westen
van Bathmen boven een waterbergingsgebied erg
onverantwoord is ingepland.

1320-05 Inspreker stelt dat in het MER wordt aangegeven
dat er sprake zal zijn van beperkte geluidstoename,
terwijl het aantal goederentreinen verviervoudigt.
Inspreker stelt dat de beperkte geluidstoename
wordt verklaard door het te vergelijken met een
fictieve referentie situatie in de toekomst en vindt
de manier van vergelijken misleidend en zeer
kwalijk.

1320-06 Inspreker vraagt zich af welke MER niet deugt

1321-01

omdat in het MER 1998 (Noordelijke Aftakking
Betuwelijn) de varianten over bestaand spoor
afgekeurd zijn voor intensief goederenvervoer. De
situatie is nu niet wezenlijk veranderd t.o.v. 1998,
maar deze varianten worden nu wel als serieus
bezien.
Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1322-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1323-01 Inspreker geeft aan dat het MER niet compleet en

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Bijlage IV van
het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Volgens dit
voorschrift wordt gerekend met een meteogemiddeld
geluidniveau. De berekende geluidniveaus zijn dan ook
de gemiddelde niveaus over een langere periode.
Vanwege de wind, maar ook vanwege andere meteoinvloeden, zullen de geluidniveaus per dag verschillen.
Hierbij zal het geluidniveau de ene keer wat hoger en de
andere keer wat lager kunnen zijn.
Het berekeningsmodel dat wordt gehanteerd om de
risico's voor de omgeving te berekenen houdt o.a. ook
rekening met de meteorologische omstandigheden,
zoals de wind en windrichting. Daarmee is dus rekening
gehouden in de risicoberekeningen; het resultaat
daarvan is dat de risico's onder de landelijk geldende
wettelijke normen blijven.
De waterveiligheid van het spoor (en de wachtlocatie)
wordt gewaarborgd door het aanbrengen van genoemde
mitigerende maatregelen. Aanvullende voorwaarden op
gebied van waterkwaliteit en externe veiligheid voor in
het bestemmingsplan (op grond van
Omgevingsverordening) worden meegenomen als
e
aandachtspunten voor het MER 2 fase en het Ontwerp
Tracébesluit
In het onderzoek worden vier mogelijke, nieuwe,
varianten vergeleken met de variant dat geen van deze
vier nieuwe varianten wordt gekozen. Deze laatste
situatie is als referentie genomen en omdat er in dit
geval toch een toename van het vervoer over de huidige
spoorlijnen zal zijn is dit de meest eerlijke vergelijking.

Zie beantwoording Kernpunt: K164

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K014, K641, K583, K658, K521 en
K522.
Zie beantwoording Kernpunt: K165

Pagina 620 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

zorgvuldig genoeg is als basis voor afwegingen ten
behoeve van een variantkeuze.

1323-02 Inspreker stelt dat gehanteerde kaarten en
prognoses in het MER achterhaald zijn.

1323-03 Inspreker is van mening dat de staatssecretaris in

Wij zijn van mening dat de gehanteerde kaarten en
prognoses nog steeds juist zijn en nemen uw opvatting
voor kennisgeving aan.
Zie beantwoording Kernpunt: K116

de beslissing niet alleen moet letten op de normen
uit de wet- en regelgeving, maar ook rekening dient
te houden met de maatschappelijk
normen/onaanvaardbare situaties/menselijke
aspecten/goede leefomgeving en al aanwezige
hinder.

1323-04 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1324-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1325-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1326-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1327-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1328-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1329-01 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K644, K647, K577, K578 en K581.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K529, K644 en
K048.
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K624, K504, K505 en K506.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1329-02 Inspreker is van mening dat de staatssecretaris in

Zie beantwoording Kernpunt: K116

de beslissing niet alleen moet letten op de normen
uit de wet- en regelgeving, maar ook rekening dient
te houden met de maatschappelijk
normen/onaanvaardbare situaties/menselijke
aspecten/goede leefomgeving en al aanwezige
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hinder.

1329-03 Inspreker stelt dat geluidsoverlast die ontstaat door

Zie beantwoording Kernpunt: K138

de aanleg van de spoorboog bij Bathmen zal
cumuleren met het geluid van het bestaande spoor
en van de verbrede A1. In het MER komt dit niet tot
uiting, ondanks dat daar in talloze zienswijzen op de
m.e.r.-startnotitie al op gewezen is. Inspreker
maakt in dit kader bezwaar tegen het negeren van
geluidscumulatie van spoor en weg.

1330-01 Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

1331-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1332-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1333-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1334-01 Havenbedrijf Rotterdam verzoekt om in het MER bij
vergelijking van de vier alternatieven behalve
rittijden en energiekosten ook de operationele
kosten en risico's op vertragingen in de
gebruikswaarde vergelijking mee te nemen.

1334-02 Havenbedrijf Rotterdam verzoekt om in de verdere
besluitvormingsprocedure een landelijke en
integrale afweging te maken, waarbij over het
gehele tracé de economische en
leefbaarheideffecten tussen de verschillende
alternatieven beter uitgewerkt zijn.

1334-03 Havenbedrijf Rotterdam is van mening dat de

Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K562, K563, K564, K565, K566,
K567, K530, K577, K578, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K610, K580, K649, K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K639, K545, K528 en K506.
Hoewel deze aspecten voor vervoerders zeker een rol
kunnen spelen is het in beeld brengen hiervan niet
eenvoudig omdat de informatie over bijvoorbeeld
operationele kosten bedrijfsgevoelige informatie is die
het ministerie of ProRail niet voor handen hebben.
Overigens vormen de rittijd en de energiekosten een
goede indicator voor de kosten die een vervoerder
maakt en de risico's op vertraging voor vervoerders. Het
MER geeft hierdoor goed inzicht in de operationele
effecten van de verschillende varianten.
Dit verzoek wordt niet overgenomen. De door het
Havenbedrijf gevraagde landelijke en integrale afweging
heeft plaatsgevonden in het kader van de
Voorkeursbeslissing PHS in 2010. Thans vindt de
detailafweging van lokale routevarianten tussen Zutphen
en Hengelo plaats in een lokale MER-studie.
Zie beantwoording Kernpunt: K175

variant 'Kopmaken te Deventer' er in het MER te
gunstig uit komt omdat er geen rekening gehouden
is met de extra operationele kosten en de
toegenomen kans op verstoring waardoor het
doorgaande treinpad niet meer gehaald zou kunnen
worden. Daarbij zal bij deze variant in termen van
overlast iedere trein twee maal het traject in het
stedelijk gebied van Deventer doorlopen.

1334-04 Havenbedrijf Rotterdam pleit, vanwege de forse
investeringen, voor een kwalitatief goed en
toekomstvast spoorproduct. Qua
toekomstvastheid scoort variant “Kopmaken te
Deventer” significant minder goed dan de andere

De voorkeur voor de variant Twentekanaallijn en de
uitspraak tegen de variant Kopmaken te Deventer zijn
door ons geregistreerd. Van de onderbouwing van deze
voorkeur hebben wij kennis genomen.
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4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

1335-01

Samenvatting reactie
varianten. Het havenbedrijf bepleit een
goederenverbinding met rechtstreekse routes
zonder kopmaken, gericht op het realiseren van een
'groene golf'.
Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1336-01 Inspreker stelt dat de oplossing voor het vervoer

Beantwoording

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K529, K644 en
K048.
Zie beantwoording Kernpunt: K180

van goederen vanuit Nederland richting het Oosten
meer in Europese samenwerking gezocht moet
worden.

1336-02 Inspreker stelt dat de onderzochte alternatieven uit
het MER waarbij bestaande lijnen worden
uitgebouwd geen structurele oplossing bieden.

1336-03 Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder

Alternatieven in de vorm van aanleg van een nieuwe
spoorlijn zijn inderdaad mogelijk maar zeer ingrijpend en
kostbaar. Voor het aantal goederentreinen waar het in
PHS in Oost-Nederland om gaat is een nieuwe spoorlijn
niet nodig omdat de extra treinen op het bestaande
spoorwegennet afgewikkeld kunnen worden, mits
adequate omgevingsmaatregelen worden getroffen. De
PHS-Voorkeursbeslissing van het Kabinet van juni 2010
gaat daarom uit van Goederenroutering in OostNederland via bestaand spoor.
Zie beantwoording Kernpunt: K008

afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

1336-04 Inspreker geeft aan dat de uit 1888 stammende
spoorwal in Holten niet berekend is op intensief
goederenvervoer en dat de wal daarnaast niet meer
in goede staat is. Dit is ten onrechte niet vermeld in
het MER.

1336-05 Inspreker mist in het MER de beschrijving van extra
veiligheidsmaatregelen bij verhoogde taluds

1336-06 Inspreker geeft aan dat de prognosecijfers in het
MER niet gecontroleerd kunnen worden.

De constructie van een bestaande aardebaan (of
spoorwal), wordt beoordeeld aan de hand van de
NEN8700. In deze belastingmodellen wordt uitgegaan
van een maximaal haalbare belastingsituatie. Van deze
maximale belastingsituatie is op het baanvak Deventer –
Hengelo op dit moment geen sprake. Ook na de
toename van het goederenverkeer, volgend uit de
plannen, zal hier geen sprake van zijn. De constructie
van de bestaande aardebaan in Holten is dus al
voldoende geschikt om een eventuele toename in het
goederenvervoer op te vangen.
Dergelijke extra veiligheidsmaatregelen zijn in de huidige
globale fase van het MER niet onderzocht. Overigens is
de kans erg klein dat dergelijke maatregelen nodig zijn,
mede gezien de beperkte hoeveelheid vervoer van
gevaarlijke stoffen en daardoor de beperkte
omgevingsrisico's.
Als u doelt op de prognosecijfers voor het
goederenvervoer: die zijn afkomstig uit het TNO-rapport
'Lange termijnperspectief spoorgoederenvervoer' (juli
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4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording
2012 aan de Tweede Kamer gezonden) en op het
ProRail-rapport 'Verwerking herijkte
goederenprognoses' (april 2013 aan de Tweede Kamer
gezonden.

1336-07 Inspreker geeft aan dat het niet duidelijk is wat de

Zie beantwoording Kernpunt: K014

onderbouwing is van de autonome groei die aan
referentiesituatie ten grondslag ligt. Wordt
bijvoorbeeld de groei van het treinverkeer als
gevolg van de aanleg van de tweede maasvlakte
ook als autonome groei beschouwd?

1336-08 Inspreker stelt dat er in de huidige situatie al veel

Zie beantwoording Kernpunt: K131

overlast is van trillingen (schade en/of hinder). Dit
zal bij de uitvoering van de plannen alleen maar
erger worden.

1336-09 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1337-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1338-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1339-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1340-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1341-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1342-01 Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

1343-01 Standaardreactie: Actiegroep Goederenvervoer Hof
van Twente Twentekanaallijn

1344-01 Inspreker twijfelt aan de noodzaak nu er duidelijk
sprake is van Duitse medewerking inzake de
Betuwegoederenlijn waardoor een N.0. tak ten
behoeve van bijvoorbeeld goederenvervoer
overbodig is.

1344-02 Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K624, K504, K505 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K529, K644 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K529, K644 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K644, K594, K595, K604,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K533, K575, K551 en K581.
Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
Zie beantwoording Standaardreactie: Actiegroep
Goederenvervoer Hof van Twente Twentekanaallijn
De komst van het derde spoor aan de Duitse zijde van de
Betuweroute, faciliteert de goederenvervoerstromen
richting Ruhrgebied, Zuid-Duitsland, Italië, etc. Treinen
met bestemming Noord-Duitsland, Scandinavië en Oost
Europa rijden via de noordelijke grensovergang bij
Oldenzaal. Deze route is korter en daarnaast blijft er qua
capaciteit van het spoor een noodzaak om vervoer te
verdelen over meerdere grensovergangen.
Zie beantwoording Kernpunt: K122

Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

Pagina 624 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

1345-01 Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

1346-01 Inspreker betreurt dat niet eerst een brede

Zie beantwoording Kernpunt: K148

verkenning van alternatieven is opgesteld, conform
het advies Commissie mer. Met name op het traject
Elst-Zutphen worden de grootste negatieve
effecten verwacht.

1346-02 Inspreker vindt dat nut en noodzaak van extra

Zie beantwoording Kernpunt: K135

goederenvervoer op de IJssel- en Twente(kanaal)lijn
in het MER niet overtuigend is aangetoond. In het
rapport 'Lange termijn perspectief
goederenvervoer' wordt ervan uitgegaan dat op het
traject Elst-Zutphen geen capaciteitsproblemen
zullen optreden. Inspreker vindt uitbreiding van het
reizigersvervoer in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen
van groot belang, zodat er geen ruimte overblijft
voor afwikkeling van 36 goederentreinen op dit
traject.

1346-03 Inspreker stelt dat door langere goederentreinen
op de Betuwelijn minder goederentreinen via de
IJssellijn hoeven te rijden. Treinlengtes van 700
meter (en mogelijk op termijn zelfs 1000 meter)
zouden voor goederentreinen op de Betuweroute
dan ook uitgangspunt moeten zijn.

1346-04 Inspreker stelt dat de Betuwelijn nog lang niet

De goederenvervoerders zullen hun routekeuze bepalen
aan de hand van de bestemming van hun goederen.
Vervoerders zullen zoveel mogelijk lading voor dezelfde
bestemming(en) meenemen in één trein.
Goederentreinen kunnen standaard in heel Europa 750
meter lang zijn (inclusief locomotief). De meeste huidige
goederentreinen zijn korter, dus er is nog groeiruimte.
Treinlengtes tot 1000 meter, of zelfs tot 1500 meter,
vergen aanpassingen aan de infrastructuur, met name in
het buitenland. Op de Betuweroute en het aansluitende
spoor in Duitsland tot Oberhausen is dat thans (nog) niet
gepland, maar voor de verdere toekomst is dat een
mogelijkheid om de spoorcapaciteit verder te vergroten.
De vervoersstromen via Oldenzaal-grens zijn per
herkomst/bestemming evenwel niet zo groot dat op
deze route vervoerders voldoende lading zullen hebben
voor zulke lange treinen.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

volledig wordt benut, nog afgezien van
mogelijkheden als langere treinen en 'double stack'
rijden. In het rapport 'Maximaliseren gebruik
Betuweroute' wordt geconcludeerd dat met het
lage groeiscenario de Betuweroute in 2030
gemakkelijk de extra goederentreinen kan
verwerken in geval de IJssellijn niet geschikt wordt
gemaakt. Met het middenscenario zouden in 2030
ongeveer 30 goederentreinen niet via de
Betuweroute kunnen worden afgewikkeld, maar is
er nog ruim capaciteit bij Venlo. Een andere
mogelijkheid is een verdeling van deze 30
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4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

Beantwoording

goederentreinen over enerzijds de IJssellijn en
anderzijds de referentieroute (Randstadroute).

1346-05 Inspreker stelt op basis van informatie uit de

Zie beantwoording Kernpunt: K118

rapporten 'Lange termijn perspectief
goederenvervoer', 'Mogelijkheden van de
binnenvaart om spoorvervoer over te nemen' en de
publicatie 'Verder kijken dan je schip lang is' dat op
de Nederlandse binnenwateren steeds meer kansen
beschikbaar komen voor de binnenvaart, waardoor
de binnenvaart meer goederen kan overnemen van
rail.

1346-06 Inspreker stelt dat effecten op het Natura 2000
gebied Uiterwaarden IJssel door stikstofdepositie
niet uit te sluiten zijn en dat dit daarom beoordeeld
moet worden als een aanzienlijke verslechtering.
ADC-criteria moeten dan doorlopen worden
(Alternatieven, Dwingende redenen, Compensatie).
Aangezien goede alternatieven aanwezig zijn
(intensivering Betuweroute, binnenvaart) is
uitbreiding van het aantal goederenpaden niet
nodig.

1346-07 Inspreker stelt dat de IJssellijn en de
Twentekanaallijn door EHS gebieden lopen en
daardoor een grote impact hebben op natuur en
mensen. In het MER mist inspreker een voor de
natuurbeleving kwantitatieve effectbeschrijving
voor verstoring door geluid en het effect van extra
geluid op de fauna, waaronder broedvogels.

e

in het MER 1 fase is een globale verkenning (voortoets)
uitgevoerd. Uit een passende beoordeling in het kader
van de Natuurbeschermingswet zal moeten blijken of
significant negatieve effecten van de goederenroutering
van PHS in Oost-Nederland al dan niet zijn uit te sluiten.
Indien significante negatieve effecten niet kunnen
worden uitgesloten, kan het project inderdaad alleen
doorgang vinden op grond van de “ADC-criteria”. In
opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu
zijn, naar aanleiding van de in oktober 2010
aangenomen moties van de Tweede Kamer,
onderzoeken uitgevoerd over nog beter benutten van
binnenvaart en kustvaart, en van de Betuweroute. Uit
dat onderzoek is gebleken dat inderdaad een deel
(maximaal 9 %) van het spoorvervoer over de
Nederlands – Duitse grens ook per schip zou kunnen
geschieden, maar wel tegen hogere kosten en met een
langere transportduur. De aanleg van een nieuw
verbindend Twente – Mittellandkanaal leidt niet tot een
andere conclusie. De onderzoeksrapporten zijn op 12 juli
2012 door de Minister van IenM naar de Tweede Kamer
gestuurd en in te zien op www.rijksoverheid.nl/phs en
op www.prorail.nl/phs.
e

In de 1 fase MER zijn de geluidseffecten onderzocht
middels de 40 en 45 dB(A) contouren. Volgens Tulp et al.
(2002) ligt de verstoringsgrens (grens waarbij
vogeldichtheden afnemen door de invloed van geluid)
voor weidevogels (grutto) door treinverkeer op 45 dB(A).
Uit studies is bekend dat bosvogels gevoeliger zijn voor
verstoring. Bosvogels gebruiken zang, meer dan
weidevogels, als communicatiemiddel. Te luid
achtergrondgeluid kan die zang overstemmen. Daarom
e
is ook de 40 dB(A) contour in beeld gebracht. In de 1
fase MER zijn de verschuivingen van de contouren in
beeld gebracht, ook langs de Twentekanaallijn. Gezien
de toename van het geluidsbelast oppervlak is dit als
negatief effect beoordeeld in het effectrapport ecologie.

Pagina 626 van 644

4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

1347-01 Inspreker stelt dat in dichterbevolkte gebieden
personentreinen meer voorrang zouden moeten
hebben, ook in het oosten en noorden van het land.

1348-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1349-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1350-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1351-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1352-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1353-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1354-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1355-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1356-01 Inspreker stelt dat het voornemen om Bathmen

Beantwoording
De frequentie van het personenvervoer zal niet
veranderen als gevolge van het goederenvervoer via de
verschillende varianten. De goederentreinen worden
dusdanig ingepast dat de gewone dienstregeling hier
geen hinder van ondervindt.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K624, K504, K505 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K529, K644 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K624, K504, K505 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K501, K573, K574, K529, K644 en
K048.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K624, K504, K505 en K506.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K516, K624, K504, K505 en K506.
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
Zie beantwoording Kernpunt: K126

extra te belasten met een spoorboog
onaanvaardbaar is omdat dit een extra verzwaring
en aantasting van het leef- en woonmilieu van
inwoners van Bathmen is.

1356-02 Inspreker is van mening dat de staatssecretaris in

Zie beantwoording Kernpunt: K116

de beslissing niet alleen moet letten op de normen
uit de wet- en regelgeving, maar ook rekening dient
te houden met de maatschappelijk
normen/onaanvaardbare situaties/menselijke
aspecten/goede leefomgeving en al aanwezige
hinder.

1356-03 Inspreker stelt dat de mogelijkheid om zienswijzen
in te dienen een wassen neus is, gezien de politieke
belangen die geen rekening houden met de gewone
burger.

1356-04 Inspreker stelt dat de variant Twentekanaallijn als

Wij betreuren het dat u de inspraak als een 'wassen
neusprocedure' ervaart. Bij de beslissing zal de
staatssecretaris van IenM alle belangen meewegen,
waartoe zeker ook de reacties van de bewoners
behoren.
Zie beantwoording Kernpunt: K163

kortste bewust als duurste variant in het MER
wordt neergezet om de besluitvorming te sturen.

1357-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

1358-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'
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4.3 Afzonderlijke reacties met beantwoording
Volgnr.

Samenvatting reactie

1359-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11
documenten'

Beantwoording
Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

1360-01 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1361-01 Standaardreactie: Belangenvereniging Bathmen, '11

Zie beantwoording Standaardreactie:
Belangenvereniging Bathmen, '11 documenten'

documenten'

1362-01 Inspreker stelt dat het MER incompleet en

1362-02

1362-03

onvolledig is. Bewoners bij 'De Knoop' hebben bij
variant “Kopmaken te Deventer” 2 maal overlast
van dezelfde trein, dit staat niet in het rapport
Inspreker stelt dat het MER incompleet en
onvolledig is. Bewoners bij 'De Snippeling' hebben
bij de variant Kopmaken Twente meer risico door
meer kruisen van de trein en de aanleg van nieuw
spoor, de treinen komen met 80 km/h binnen en
langs dit spoor liggen woonwijken en Hogeschool
Saxion.
Inspreker stelt dat het MER niet volledig is omdat
geluidbelasting wordt gemiddeld over een langere
periode. Inspreker vraagt of in het MER ook een
gemiddelde van de piekbelasting beschouwd kan
worden. Bij een experimentele geluidsarme trein is
er op de gevel van gebouw Andante al een
piekbelasting van 91 dB gemeten.

1362-04 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Zie beantwoording Kernpunt: K176

De genoemde zaken zijn in de berekeningen voor het
MER meegenomen.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de
wettelijke richtlijnen en normen. Deze zijn gebaseerd op
het equivalente geluidniveau. Het equivalente
geluidniveau is het gemiddelde geluidniveau over een
tijdsperiode die in de tijd evenveel energie bevat als het
in werkelijkheid fluctuerende geluidniveau en wat
bestaat uit pieken en stillere perioden. Meer pieken, of
hogere pieken, leiden tot hogere waarden van het
equivalente geluidniveau. Als zodanig houdt het
equivalente geluidniveau rekening met de geluidniveaus
tijdens de piek van de passage. Onderzoek voorafgaand
aan de introductie van het normen stelsel van de Wet
geluidhinder toonde aan dat de equivalente
geluidniveaus een goede beschrijving bieden voor de te
verwachten hinder.
Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1362-05 Standaardreactie: GeenSpoorbogenBathmen.nl
('Bathmen zegt 33x nee')

1363-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

Zie beantwoording Standaardreactie:
GeenSpoorbogenBathmen.nl ('Bathmen zegt 33x nee')
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)

1364-01 Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

1365-01 Inspreker stelt dat alle varianten niet nodig zijn

Zie beantwoording Kernpunt: K150

omdat de prognoses van de groei niet kloppen.
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1365-02 Inspreker stelt dat het MER onjuist is, omdat de

Beantwoording
Zie beantwoording Kernpunt: K601

suggestie wordt gewekt dat de varianten
noodzakelijk zijn en er geen schadelijke gevolgen
zullen zijn.

1365-03 Inspreker stelt dat variant 4 het beste scoort door

Zie beantwoording Kernpunt: K163

de veel kortere afstand en omdat het gaat om
bestaand spoor. In het MER worden deze voordelen
niet goed doorgerekend.

1365-04 Inspreker vindt het onbegrijpelijk dat kleine

Zie beantwoording Kernpunt: K160

ondernemers heel moeilijk vergunningen kunnen
krijgen, terwijl zoiets ingrijpends als een nieuw
spoortracé zomaar kan worden gerealiseerd.

1366-01 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1367-01 Inspreker vindt dat er, gezien de treinramp in

Zie beantwoording Kernpunt: K122

Wetteren en de gevolgen voor milieu en bewoners,
terecht vragen worden gesteld of het wel
verantwoord is om transporten met gevaarlijke
stoffen per trein door dicht bevolkte gebieden te
doen plaatsvinden.

1367-02 Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht

Zie beantwoording Kernpunt: K118

welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

1367-03 Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder

Zie beantwoording Kernpunt: K008

afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

1367-04 Inspreker stelt dat ten aanzien van geluidsschermen

Zie beantwoording Kernpunt: K120

er niet alleen moet worden gelet op het
geluidswerende effect, maar ook op de negatieve
gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

1367-05 Inspreker wil dat in het MER wordt opgenomen dat
het afsluiten van overwegen weliswaar de
veiligheid verhoogt maar ook negatieve effecten
heeft, zoals extra verkeer (en verkeerslawaai) op
overgebleven overwegen, afnemen bereikbaarheid
voor bewoners en hulpdiensten en toegenomen
barrièrewerking.

1367-06 Mochten er gevaarlijke stoffen langs Bathmen

e

In het MER 1 fase is niet gebleken dat er overwegen
afgesloten moeten worden als gevolg van de extra
goederentreinen.

Zie beantwoording Kernpunt: K540

worden vervoerd, dan wil inspreker weten of er
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Beantwoording

calamiteitenplannen zijn voor hulpdiensten en
bewoners en of de hulpdiensten voldoende zijn
voorbereid en opgeleid voor treinongevallen (zoals
in Wetteren).

1367-07 Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 494.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 494.

1367-08 Standaardreactie: Stichting Spoorhinder

Zie beantwoording Standaardreactie: Stichting
Spoorhinder

1368-01 Standaardreactie: Hof van Twente - grabbelton

Zie beantwoording Standaardreactie: Hof van Twente grabbelton

1369-01 Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 14.

ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 14.

1370-01 Inspreker stelt dat in Duitsland de nieuwe

Zie beantwoording Kernpunt: K124

containerhaven in Wilhelmshaven tot ontwikkeling
is gekomen. De verwachting is dat ten gevolge van
de toegenomen concurrentie het goederenvervoer
per spoor vanuit Rotterdam naar genoemde
gebieden zal verminderen ten opzichte van de
huidige situatie. Hierdoor is het aannemelijk dat
eventuele investeringen om het spoor in OostNederland aan te passen nutteloos zullen blijken te
zijn.

1371-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1372-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1373-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1374-01 Goederentransport stelt hele andere eisen aan

De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K634, K635, K628, K592, K593,
K521 en K522.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K643, K648, K610 en K581.
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Zie beantwoording Kernpunt: K008

traject en materiaal dan personenvervoer.
Inspreker geeft aan dat deze 2 soorten systemen
gescheiden moet worden ontwikkeld. Ook de kans
op onderlinge beïnvloeding en kwetsbaarheid in
geval van storingen en calamiteiten is dan een stuk
kleiner.

1374-02 Inspreker stelt dat de berekening van het
energieverbruik in het MER een grote fout in de
aannames bevat. Er wordt gerekend met een
energieverbruiksgetal in kWh per kilometer dat
lager is dan in andere relevante rapporten (van het
RIVM) gebruikelijk is. Ook wijkt het sterk af van het
verbruiksgetal dat door Duitsland gehanteerd wordt
(door Alliance-pro-Schiene). Het energieverbruik is
hierdoor in het MER minstens 8 keer lager
ingeschat dan gebruikelijk. Dat betekent dat
'omrijden' via de Twentelijn (met of zonder een

Om het energieverbruik van een gemiddelde
goederentrein te kunnen berekenen moeten veel
aannamen worden gedaan. Deze zijn bepalend voor de
uitkomsten van de berekeningen. Andere onderzoeken
zijn gebaseerd op andere aannamen en leiden dus
vanzelfsprekend tot andere uitkomsten. Het rapport van
het RIVM (waar inspreker naar verwijst) geeft behoorlijk
andere uitkomsten; het STREAM rapport (ook een ander
rapport met een andere aannames) komt met dat van
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spoorboog bij Bathmen) véél meer energie vergt
dan rijden via de kortste route (de
Twentekanaallijn). Op jaarbasis scheelt dit zo'n 27
tot ruim 35 miljoen kWh per jaar. Dit verschil wordt
in de vergelijking tussen de varianten niet serieus
meegewogen in het MER.

Movares overeen. De aannamen, die Movares gedaan
heeft, zijn in nauw overleg tussen Movares en ProRail tot
stand gekomen. Met name de aannamen voor het type
trein en voor het aantal niet commerciële stops zijn
reëler voor PHS GON, dan de aannames die RIVM heeft
gedaan. Een groot deel van het door inspreker
berekende verschil in energieverbruik is te verklaren
vanuit de aannamen en vanuit de aspecten die worden
meegenomen in het berekeningsmodel. Door meer
aspecten mee te tellen in de energieberekening zal het
geschatte verbruik per kilometer toenemen. Dit geldt
echter voor alle varianten. De verschillen tussen de
varianten zullen daarmee dus groter worden. De
rangorde blijft hetzelfde. Het onderzoek dat Movares
gedaan heeft is gericht op een vergelijking van de
varianten. Daarbij volstaat een benadering van het
energieverbruik met een zekere nauwkeurigheid. Er is
geen sprake van een rekenfout.

1374-03 Inspreker stelt dat de grotere CO2 uitstoot van de
drie Twentelijn varianten ten opzichte van de
Twentekanaallijn variant niet in de vergelijking
wordt betrokken. Terugdringen van de CO2-uitstoot
is rijksbeleid. Inspreker vindt het daarom
onbegrijpelijk dat er in het MER over dit onderwerp
niets wordt gemeld.

1374-04 Inspreker geeft aan dat men met goederentreinen

De CO2-uitstoot van een trein is rechtstreeks
gecorreleerd aan het energieverbruik. Het
energieverbruik is wel in het MER opgenomen. Door de
opname van het energieverbruik in het MER is de CO2
uitstoot in het MER is opgenomen.

Zie beantwoording Kernpunt: K008

niet door of langs dorpen en steden moeten willen
rijden. Aan het eind van de hoogwaardige
Betuwelijn moet men niet gaan 'prutsen'.

1374-05 Inspreker stelt dat er geen neutrale controle is

Zie beantwoording Kernpunt: K188

geweest op feitelijke juistheid van de conclusie. De
presentaties zijn gepolijst en het beeldmateriaal is
suggestief, telkens net niet de werkelijkheid.

1374-06 Inspreker stelt dat het in principe onjuist is om een

Zie beantwoording Kernpunt: K127

MER te baseren op rapporten van
belanghebbenden.

1374-07 Inspreker stelt dat de zwaarte van de weging

Zie beantwoording Kernpunt: K188

(plusjes en minnetjes) niet gelijk is per deelrapport,
terwijl dit in de samenvatting van het hoofdrapport
wel als zodanig wordt gepresenteerd. Inspreker
noemt als voorbeeld 'gebruikswaarde'.

1374-08 Inspreker stelt dat belangrijke argumenten in de

Zie beantwoording Kernpunt: K188

samenvatting onzichtbaar zijn, waardoor bij
vertegenwoordigers en beleidsmakers deze
onevenwichtigheden in de presentatie een rol
zullen spelen. Inspreker geeft aan dat helemaal
achter in een van de ordners een dun rapport over
energiegebruik zat. De kans dat het onderwerp en
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daarmee een belangrijk aspect van verspilling
onzichtbaar blijft, is dus erg groot

1374-09 Inspreker wil een betere financiële onderbouwing,
waarbij met name meer aandacht moet komen
voor energiebesparing. Belangrijk is de CWmethode, waarbij voor de hele looptijd (gebruikelijk
is 50 jaar) ook de energiekosten meetellen. Hierbij
moeten ook de kosten voor het hele traject ElstOldenzaal meegenomen worden.

1374-10 Inspreker stelt dat beter moet worden onderzocht

Het MER richt zich op de verschillen tussen de vier
varianten voor het goederenvervoer. De kosten hebben
zodoende alleen betrekking op de vier varianten. Het is
inderdaad zo dat op de lange termijn energiekosten een
belangrijke rolspelen, het geldt overigens voor meerdere
aspecten dat effecten op de lange termijn zwaar kunnen
wegen. Er is in het MER geen weging van de
verschillende aspecten opgenomen, het is aan de
staatssecretaris om hier een beslissing in te nemen.
Zie beantwoording Kernpunt: K118

welke alternatieve modaliteiten (zoals
Betuweroute, binnenvaart (verbinding
Twentekanaal en Mittellandkanaal), kustvaart,
wegen en vervoer door pijpleidingen) kunnen
worden benut of heeft voorkeur voor een
alternatieve modaliteit.

1375-01 Inspreker kaart aan dat in de beoordeling alleen

Zie beantwoording Kernpunt: K052

wordt uitgegaan van het gemiddelde geluid en niet
van de piekgeluiden op het moment van een
treinpassage en de verstoring van perioden van
stilte. Het effect op het ervaren van geluidsoverlast
wordt nu op basis van het gemiddelde
geluidsniveau als positief gezien terwijl dit in de
praktijk anders kan zijn omdat de piekgeluiden
vaker tot slaapverstoringen kunnen leiden.
Inspreker vraagt of (slaap)verstoring door
e
piekgeluiden in de 2 fase van de mer-procedure
wordt meegenomen.

1375-02 Inspreker is van mening dat de beoogde

Zie beantwoording Kernpunt: K099

goederenlijn met 36 treinen per etmaal het gebied
minder aantrekkelijk zal maken voor toeristen
vanwege geluidsoverlast in de nacht en
landschapsvervuiling als gevolg van maatregelen
tegen deze geluidoverlast. Inspreker geeft aan dat
hierdoor de werkgelegenheid afneemt en vraagt
hoe de inkomstenderving voor de gemeente en
voor burgers die als gevolg hiervan zal ontstaan
gecompenseerd wordt.

1375-03 Inspreker stelt dat in het MER niet duidelijk wordt
weergegeven waarom een keus tussen de 4
varianten gemaakt moet worden.

1375-04 Inspreker stelt dat de kosten van elektrificatie van

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (13 juli 2012) is
vastgesteld dat er vier varianten worden onderzocht. In
de inleiding van het MER wordt dit nader uitgelegd.
Zie beantwoording Kernpunt: K166

variant 4 Twentekanaallijn niet geheel aan het extra
goederenverkeer toegerekend kan worden. In
principe is het streven om alle trajecten te voorzien
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van bovenleiding, een deel van de kosten moet dus
aan de reizigerstreinen worden toegerekend.

1375-05 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1376-01 Inspreker stelt dat de effecten van de variant

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Zie beantwoording Kernpunt: K163

Twentekanaallijn ten opzichte van de andere
varanten in het MER ten onrechte negatiever
worden weergegeven dan deze in werkelijkheid
zijn. Hierdoor ontstaat geen objectieve
beeldvorming.

1376-02 Inspreker stelt dat in het MER de gevolgen van

Zie beantwoording Kernpunt: K138

cumulatie van het spoorverkeer met andere
bronnen van hinder niet juist en onvolledig zijn
weergegeven.

1376-03 Inspreker stelt dat adviezen van de commissie

Zie beantwoording Kernpunt: K148

e

m.e.r. niet zijn meegenomen in het MER 1 fase en
de onderzoeken.

1376-04 Inspreker stelt dat in het MER een duidelijke

Zie beantwoording Kernpunt: K200

formulering mist van de negatieve gevolgen voor de
leefbaarheid in de gebieden de worden beschouwd.

1376-05 Inspreker stelt dat de financiële paragraaf van

Zie beantwoording Kernpunt: K168

variant 4 niet klopt, diverse onderdelen zijn nog
gebaseerd op de eerdere prognose van 2
goederenpaden per uur. Bij 1 goederenpad per uur
kan het spoor grotendeels enkelsporig blijven.

1376-06 Inspreker stelt dat de pieken in geluid en trillingen
met name 's nachts meer invloed hebben op de
nachtrust. Extra maatregelen aan woningen om dit
te voorkomen is niet in het MER opgenomen.

De normen zijn gebaseerd op het equivalente
geluidniveau. Het equivalente geluidniveau is het
gemiddelde geluidniveau over een tijdsperiode die in de
tijd evenveel energie bevat als het in werkelijkheid
fluctuerende geluidniveau en wat bestaat uit pieken en
stillere perioden. Omdat geluid in de nacht als
hinderlijker wordt ervaren als overdag wordt bij de
bepaling van het gemiddelde geluidniveau over een
etmaal bij het geluid in de nacht een strafcorrectie van
10 dB geteld. (Voor de avond is deze correctie 5 dB.)
Meer pieken leiden tot hogere waarden van het
equivalente geluidniveau, evenals hogere pieken. Als
zodanig houdt het equivalente geluidniveau rekening
met de geluidniveaus tijdens de piek van de passage.
Onderzoek voorafgaand aan de introductie van het
normen stelsel van de Wet geluidhinder toonde aan dat
de equivalente geluidniveaus een goede beschrijving
bieden voor de te verwachten hinder. Extra maatregelen
aan de woningen worden alleen getroffen voor die
gevallen waarbij de geluidbelasting op de gevel te hoog
is en maatregelen om de geluidbelasting op de gevel te
verlagen niet mogelijk of niet doelmatig zijn. De
voorkeursvolgorde voor maatregelen geluid is bron-,
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overdrachts- en ten slotte gevelmaatregelen.

1376-07 Inspreker stelt dat de gevolgen van trillingen
schromelijk zijn onderschat. De zandlagen in OostNederland geleiden trillingen beter dan in andere
gebieden.

1376-08 Inspreker dat de kosten als gevolg van schade door

In het trillingsonderzoek is gebruik gemaakt van een
rekenmodel dat mede gebaseerd is op metingen die in
Oost-Nederland zijn uitgevoerd. Zowel in de metingen
als in het model wordt de zandbodem in Oost-Nederland
meegenomen.
Zie beantwoording Kernpunt: K130

trillingen mee moeten worden genomen in de
afweging in het MER

1376-09 Inspreker stelt dat kosten als gevolg van
gezondheidseffecten onjuist of niet volledig in
beeld zijn gebracht, aangezien de
bevolkingsdichtheid niet gelijk is voor de
verschillende varianten.

1377-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1378-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1379-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1380-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1381-01 Inspreker vraagt waar de prognose van de groei van
het aantal goederentreinen tot meer dan vier maal
het huidige aantal vandaan komt. Dit gezien de
economische krimp en het feit dat goederenvervoer
nauwelijks is gegroeid tussen 2011.

1381-02 Inspreker vindt het wenselijk om de varianten ook

Door middel van de GES-methodiek zijn de
gezondheidseffecten van de verschillende varianten
onderzocht. Dit is telkens gedaan voor het hele
studiegebied en dus een gelijkblijvend aantal adressen
voor alle varianten. Daarnaast blijkt uit het onderzoek
dat de milieugezondheidskwaliteit bij de verschillende
varianten niet verslechtert ten opzichte van de huidige
situatie en de referentiesituatie.
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K588, K589, K568, K569, K599 en
K048.
De goederenvervoerprognose is afkomstig uit het
rapport 'Lange termijn perspectief
spoorgoederenvervoer' (TNO, juni 2012), dat in juli 2012
aan de Tweede Kamer is gezonden. Het rapport is ook in
te zien op
http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/pr
ogramma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_
oost_nederland__2013_.aspx of
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaarvervoer/groei-op-het-spoor/spoorboekloosreizen/routes-voor-goederentreinen.
Zie beantwoording Kernpunt: K011

te vergelijken met de huidige situatie (2011) in
plaats van de referentiesituatie.

1381-03 Inspreker stelt dat het MER niet genoeg fundament
biedt voor besluitvorming, mede doordat het
uitgangspunt veranderd is van twee
goederenpaden per uur naar één goederenpad per
uur. Dit draagt niet bij aan transparantie van de
besluitvorming.

In de opzet van de m.e.r.-procedure is er rekening mee
gehouden dat de resultaten van de zogenaamde
goederenstudies ertoe zouden kunnen leiden dat
wellicht tussentijds besloten wordt dat de spoorlijnen in
Oost-Nederland voor minder extra goederentreinen
geschikt behoeven te worden gemaakt dan volgens de
Voorkeursbeslissing PHS. Daarom zijn in het m.e.r.onderzoek twee vervoersvarianten meegenomen; de
maatregelen en effecten bij 2 extra goederenpaden
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(conform Voorkeursbeslissing PHS) en bij 1 extra
e
goederenpad. Het MER 1 fase bevat derhalve ook alle
effecten van de vervoersvariant met één extra
goederenpad per uur en biedt daarmee voldoende
fundament voor de besluitvorming.

1381-04 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1382-01 Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 15.

1383-01 Standaardreactie: Regionaal Overleg Noordelijke
Aftakking (RONA)

1384-01 Inspreker stelt dat terwijl in de nota R&D op
bladzijde. 34 wordt aangekondigd dat nut en
noodzaak zal worden onderzocht voor de m.e.r., dit
niet terug te vinden is in het MER. Inspreker ziet dit
als een ernstig gebrek en stelt dat dit door een
onafhankelijke partij (dus niet ProRail of Movares)
alsnog moet worden uitgevoerd.

1384-02 Inspreker stelt dat in het MER een niet-objectieve

Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 15.
Zie beantwoording Standaardreactie: Regionaal Overleg
Noordelijke Aftakking (RONA)
Nut en noodzaak van het programma PHS zijn
onderzocht in de verkenningsfase van PHS en
vastgesteld bij de voorkeursbeslissing PHS in 2010. De
Tweede Kamer heeft in 2010 gevraagd om te
onderbouwen waarom goederenvervoer per spoor door
Oost-Nederland de beste optie is. Deze vraag is
beantwoord in de 'goederenstudies' die het ministerie
e
IenM parallel aan het MER 1 fase heeft laten uitvoeren.
Die onderzoeken zijn medio 2012 aan de Tweede Kamer
gestuurd en kort samengevat op pagina 30, 31 en 32 van
e
het MER 1 fase rapport.
Zie beantwoording Kernpunt: K163

vergelijking wordt gemaakt tussen de variant
Twentekanaallijn en de overige varianten, waarbij
de variant Twentekanaallijn zo ongunstig mogelijk
wordt voorgesteld.

1384-03 Inspreker kan zich niet vinden in de kostenraming
die is gemaakt voor de Twentekanaallijn ten
opzichte van de varianten via Bathmen, waarbij de
variant Twentekanaallijn veel duurder uitvalt. Dit
omdat bij het huidige spoor van de
Twentekanaallijn al een bedding voor 2 sporen
aanwezig is.

1384-04 Inspreker vraagt hoe het kan dat geluidswerende
maatregelen langs Bathmen als 'niet doelmatig'
worden geclassificeerd en langs de
Twentekanaallijn wel, terwijl er in Bathmen veel
meer mensen langs het spoor wonen (5000 t.o.v.
400 volgens inspreker).

1384-05 Inspreker stelt dat mogelijk een deel van de
verklaring dat er geen geluidsbeperkende
maatregelen in Bathmen worden toegepast ligt in

De spoorverdubbeling op de Twentekanaallijn is één
aspect dat zorgt voor een verhoging van de kosten t.o.v.
andere varianten. De elektrificatie van de gehele lijn
alsmede de grotere hoeveelheid benodigde mitigerende
maatregelen in deze variant zijn mede bepalend voor de
kosten.
Bij de beoordeling of maatregelen doelmatig zijn wordt
o.a. gekeken naar de toekomstige en de huidige
geluidbelastingen, het aantal geluidgevoelige
bestemmingen waarbij de maatregelen effect hebben,
het effect van de maatregelen en de kosten. Zo zullen
korte maatregelen, met daar ter plaatse relatief veel
woningen, eerder doelmatig zijn dan lange maatregelen
waarbij totaal wel meer woningen staan maar per meter
maatregel minder.
In de wetgeving worden inderdaad geluiden van
verschillende bronnen, zoals bijvoorbeeld wegverkeer of
railverkeer, bij de toetsing op hinder of de
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de geluidswetgeving. Bij een project van deze
omvang wordt slechts gekeken naar het extra
geluid als gevolg van dit project. Dus het feit dat
inspreker nu al 24 uur in de herrie van de A1 leeft is
totaal niet relevant. Zou er niet naar de absolute
geluidsniveaus gekeken moeten worden?

toelaatbaarheid onafhankelijk van elkaar beschouwd.
Wanneer maatregelen worden aangebracht wordt wel
naar de mogelijkheid gekeken om met de maatregelen
voor beide bronnen effect te bereiken.

1384-06 In de nota R&D werd aangewezenen om indien

Zie beantwoording Kernpunt: K138

nodig rekening te houden met de cumulatie van
geluid. Inspreker geeft aan dat dit desondanks niet
gebeurd is bij Bathmen, waar de A1 gedeeltelijk
parallel langs het spoor loopt.

1384-07 Inspreker stelt dat het gehanteerde stroomverbruik
van 17 kWh/km in het MER verkeerd is en dat dit
een factor 8 hoger moet liggen. Hierdoor wordt de
winst in het stroomverbruik bij de variant
Twentekanaallijn ten opzichte van de andere
varianten flink onderschat. Volgens inspreker loopt
de besparing op energiekosten bij de variant
Twentekanaallijn op tot € 15 miljoen per jaar.

1384-08 Inspreker geeft aan dat bij de variant
Twentekanaallijn, door de kortere afstand, de CO2uitstoot lager ligt. Gezien het CO2-beleid in
Nederland is het onterecht dat dit voordeel niet
wordt genoemd in het MER.

1385-01 Inspreker heeft gebruik gemaakt van de
samengestelde standaardreactie Bathmen.

1386-01 Voor de Betuweroute is ervoor gekozen om
goederenvervoer niet meer door bewoonde
gebieden te laten verlopen om overlast te

Om het energieverbruik van een gemiddelde
goederentrein te kunnen berekenen moeten nogal wat
aannamen worden gedaan. Deze zijn bepalend voor de
uitkomsten van de berekeningen. Andere onderzoeken
zijn gebaseerd op andere aannamen en leiden dus
vanzelfsprekend tot andere uitkomsten. De aannamen,
die Movares gedaan heeft, zijn in nauw overleg tussen
Movares en ProRail tot stand gekomen. Met name de
aannamen voor het type trein en voor het aantal niet
commerciële stops zijn reëler voor PHS GON, dan de
aannames die RIVM heeft gedaan. Een groot deel van
het door inspreker aangehaalde verschil in
energieverbruik is te verklaren vanuit de aannamen en
vanuit de aspecten die worden meegenomen in het
berekeningsmodel. Door meer aspecten mee te tellen in
de energieberekening zal het geschatte verbruik per
kilometer toenemen. Dit geldt echter voor alle
varianten. De verschillen tussen de varianten zullen
daarmee dus groter worden. De rangorde blijft
hetzelfde. Het onderzoek dat Movares gedaan heeft is
gericht op een vergelijking van de varianten. Daarbij
volstaat een benadering van het energieverbruik met
een zekere nauwkeurigheid. Er is geen sprake van een
rekenfout.
Het lagere energieverbruik bij de variant
Twentekanaallijn leidt inderdaad tot een lagere CO2uitstoot voor het rijden van de goederentreinen. De
CO2-uitstoot van een trein is rechtstreeks gecorreleerd
aan het energieverbruik van de betreffende trein. De
CO2-uitstoot is door middel van het energieverbruik in
het MER opgenomen.
De antwoorden op de reactiepunten staan bij de
volgende kernpunten: K562, K563, K564, K565, K566,
K567, K514, K523, K021 en K576.
De huidige prognoses rechtvaardigen geen aanleg van
een nieuwe lijn. Op basis van de Voorkeursbeslissing PHS
van het kabinet in 2010 wordt daarom in het MER de
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beperken. Inspreker vraagt waarom er bij de
goederenroute door Oost-Nederland voor gekozen
is om het goederenvervoer weer door steden en
dorpen te laten gaan.

goederenroutering over bestaande spoorlijnen in OostNederland onderzocht.

1386-02 Inspreker stelt een (toekomstvaste, eerder

Zie beantwoording Kernpunt: K008

afgewezen) alternatieve route over nieuw spoor
voor. Door een dergelijke route buiten steden en
dorpen om wordt de rechtsongelijkheid voor
aanwonenden weggenomen. Voorbeelden zijn een
tracé evenwijdig aan de N18 of een tracé
evenwijdig aan de A1.

1386-03 Inspreker geeft aan dat 4 meter hoge schermen niet
afdoende zijn om geluidsoverlast te beperken op
grotere afstand bij verhoogde ligging van het spoor,
zoals dit het geval is bij spoordijken in de
Twentekanaallijn. Inspreker vraag zich af of het
spoor dan niet juist verdiept zou moeten worden
aangelegd en of hier rekening mee is gehouden bij
de kostenraming.

1386-04 Inspreker geeft aan dat waardevermindering

De hoogte van een scherm is ten opzichte van
bovenkant spoor. Dus ook bij een verhoogde ligging van
het spoor zullen schermen effectief zijn. Verder is dit
MER fase 1 onderzoek erop gericht om een keuze tussen
de verschillende varianten te kunnen maken. Hoe hoog
de schermen op een bepaalde plaats exact moet worden
wordt in een vervolgonderzoek bepaald.
Zie beantwoording Kernpunt: K048

(onverkoopbaarheid) van onroerend goed
(woningen) en/of inkomstenderving van bedrijven
niet wordt benoemd in het MER en wenst een
voorstel voor een compensatieregeling. Inspreker
spreekt hierbij mogelijk de stelling uit dat ook
gemeenten moeten worden gecompenseerd die als
gevolg van een afwaardering van de WOZ nadeel
ondervinden.

1386-05 Inspreker vreest de woning te moeten verlaten als
gevolg van trillingen door het goederenvervoer.
Wie betaalt dit en is hier wel rekening mee
gehouden?

1386-06 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Het project leidt niet tot een toename van het aantal
gebouwen waar mogelijk trillingsschade ten gevolge van
treinverkeer optreedt. Wanneer er een grote toename
van de trillingssterkte wordt verwacht, voorziet het
project in een afweging van mitigerende maatregelen
om deze toename te reduceren. Een eerste inschatting
van deze maatregelen wordt opgenomen in de
e
aanvulling op het MER, in de 2 fase van het MER wordt
een nauwkeurige bepaling van de benodigde
maatregelen uitgevoerd.
Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.
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1386-07 Inspreker geeft aan dat indien vervoerders gebruik

Beantwoording
Zie beantwoording Kernpunt: K096

gaan maken van diesellocomotieven de grondslag
van de beoordeling van de effecten op de
milieugezondheidskwaliteit wegneemt. Volgens
inspreker zou deze beoordeling op basis van geluid,
piekbelasting en vervuilende uitlaatstoffen
(fijnstof) “—“ moeten zijn.

1387-01 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1387-02 Inspreker heeft (deels) dezelfde reactietekst
ingediend als de inspreker met
correspondentienummer 1388.

1388-01 Inspreker vraagt op welke wijze er in de nabijheid
van het spoorknooppunt Snippeling rekening
gehouden is met dubbele geluidsbelasting van
zowel de spoorlijn Elst-Deventer als de spoorlijn
Deventer-Hengelo.

1388-02 Inspreker stelt dat goederentreinen op de IJssellijn
vlakbij het rangeerterrein/de aansluiting Snippeling
in de huidige situatie al sterk moeten afremmen.
Inspreker vraagt of er voor deze omgeving bij de
geluidsberekening rekening is gehouden met extra
hinder als gevolg van afremmende treinen.

1388-03 Inspreker vraagt zich af hoe het kan dat ondanks
een veel groter aantal remmende goederentreinen
in de referentiesituatie het geluid toch slechts +3
dB toeneemt.

1388-04 Inspreker vraagt waarom bij variant Kopmaken
Deventer bij 1 goederenpad voor slechts een klein
deel maatregelen worden aangebracht, in plaats
van voor het gehele deel zoals bij 2 goederenpaden.
Inspreker ziet graag de financiële cijfers die hieraan
ten grondslag liggen.

Voor de antwoorden op dit deel van de reactie wordt
verwezen naar correspondentienummer 1388.
Op die plaatsen waar meerdere spoorlijnen bij elkaar
komen, zoals bij het spoorknooppunt Snippeling, is de
totale geluidbelasting berekend. Dus in dit specifieke
geval is de geluidbelasting van de spoorlijn Elst-Deventer
samen met de geluidbelasting van de spoorlijn
Deventer-Hengelo berekend.
Bij de berekeningen is rekeningen gehouden met de
snelheden van de treinen waarbij ook de invloed van het
optrekken of afremmen in rekening is gebracht.

De toename is berekend voor de waarde van de zgn.
Geluidproductieplafond (GPP)-punten. Deze GPPwaarden zijn bepaald als het gemiddelde geluidniveau
over de jaren 2006, 2007 en 2008 verhoogd met 1,5 dB.
In de genoemde jaren waren de goederenwagons van
het oude type en voor de toekomst is gerekend met 80
% 'stille' goederenwagons.
Bij de keuze van maatregelen moet worden beoordeeld
of de maatregelen doelmatig zijn. Bij 2 goederenpaden is
de geluidbelasting zonder maatregelen op woningen
hoger dan bij 1 goederenpad. Dat leidt volgens het
doelmatigheidscriterium, bij 2 goederenpaden, tot meer
reductiepunten. Er zijn dan ook meer maatregelpunten
beschikbaar, zodat het aantal maatregelen bij 2
goederenpaden meer (kunnen) zijn. Meer
maatregelpunten gebruiken dan er reductiepunten zijn
is volgens het doelmatigheidscriterium niet toegestaan.
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Ook bij de variant Kopmaken Deventer geldt dat bij 2
goederenpaden het aantal maatregelen groter is dan bij
1 goederenpad.

1388-05 Inspreker vraagt of de situatie voor kunstwerk 'De
Knoop', waar het spoor een aantal wegen
ongelijkvloers kruist, specifiek is meegenomen in de
geluidsberekeningen.

1388-06 Inspreker vraagt of er ook geluidsmetingen zijn
gedaan en of deze metingen beschikbaar zijn. Zo
nee, waar zijn de geluidscijfers dan op gebaseerd?

1388-07 Inspreker stelt dat variant 3 Kopmaken Deventer de
meeste energie (+€ 20 tot €48 per trein) en de
meeste rijtijd kost (+30 tot 40 minuten per trein).
Inspreker vraagt hoe dit naar kWh wordt vertaald
en hoe dit milieuaspect in het MER is meegenomen.

1388-08 Inspreker vraagt hoe het komt dat in de varianten 1
en 2 rond Bathmen het aantal geluidsgehinderden
groter is, terwijl deze varianten juist het centrum
van Deventer en Colmschate ontlasten.

1388-09 Inspreker vraagt of er rekening is gehouden met
een continue belasting of met een piekbelasting.

1388-10 Inspreker geeft aan dat indien voor kopmaken
Deventer wordt gekozen, inspreker langere en
hogere geluidswerende maatregelen tussen de A1,
de aansluiting Snippeling en naar de Scheg
verwacht.

1389-01 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

Bij de berekeningen van de geluidbelastingen is rekening
gehouden met de hoogteligging van de spoorlijnen en
overige objecten.
Bij dit soort akoestische onderzoeken (MER, Tracébesluit
e.d.) is het niet gebruikelijk om uit te gaan van
geluidmetingen. Bij de onderzoeken worden de
geluidbelastingen berekend. Hierbij wordt o.a. uitgegaan
van het aantal en typen treinen, snelheden,
baanconstructies en omgevingsfactoren.
Het is correct dat de variant Kopmaken te Deventer de
meeste energie per trein kost. Er is met behulp van een
simulatietool voor alle vier varianten een berekening van
het energieverbruik gemaakt. Daarbij is uitgegaan van
een ‘gemiddelde trein’, bestaande uit één locomotief
van het type BR189 en een totaal treingewicht van 1300
ton. Vervolgens zijn per variant de energiekosten
berekend op basis van een energieprijs van € 0,10 per
kWh.
Voor het aantal geluidsgehinderden personen is
gerekend met het aantal personen waarbij, na
maatregelen, de geluidbelasting groter is dan 55 dB. Ook
voor de situaties dat er geen kopmaken is in Deventer
zijn er hier personen waarbij de geluidbelasting hoger is
dan 55 dB. (Dit geldt in feite ook voor de huidige
situatie).
Bij de beoordeling van de geluidaspecten is uitgegaan
van de Nederlandse wet- en regelgeving. Volgens de
Wet milieubeheer en het Reken- en meetvoorschrift
geluid wordt voor de berekening van de geluidbelasting
de veroorzaakte equivalente (gemiddelde) geluidniveaus
gedurende de dagperiode (7.00 -19.00), de
avondperiode (19:00 - 23:00) en de nachtperiode (23:00
- 7:00) berekend. De geluidbelasting wordt vervolgens
verkregen door het equivalente geluidniveau over 24 uur
te berekenen waarbij het geluidniveau van de avond
met 5 dB en het geluidniveau van de nacht met 10 dB is
opgehoogd.
Indien voor de variant “Kopmaken te Deventer” wordt
gekozen zullen er ter plaatse van de 'spoorwegvork'
geluidwerende maatregelen worden genomen. De
exacte uitwerking van deze maatregelen zal pas
gebeuren nadat deze keuze daadwerkelijk is gemaakt.
Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
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argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1389-02 Inspreker stelt dat niet gekeken wordt naar de

Zie beantwoording Kernpunt: K032

feitelijke toename van hinder en risico voor de
bewoners en/of recreanten en de afbraak van
leefbaarheid en woonomgeving, maar enkel of
waarden onder de wettelijke maxima liggen.

1389-03 Inspreker stelt dat geluidsoverlast die ontstaat door

Zie beantwoording Kernpunt: K138

de aanleg van de spoorboog bij Bathmen zal
cumuleren met het geluid van het bestaande spoor
en van de verbrede A1. In het MER komt dit niet tot
uiting, ondanks dat daar in talloze zienswijzen op de
m.e.r.-startnotitie al op gewezen is. Inspreker
maakt in dit kader bezwaar tegen het negeren van
geluidscumulatie van spoor en weg.

1389-04 Inspreker vraagt dringend af te zien van de
varianten met spoorboog bij Bathmen, aangezien
volgens het MER tot 2040 geen
capaciteitsproblemen op het huidige spoor zijn, de
prognoses zijn bijgesteld en de Betuweroute nog
lang niet vol in gebruik is.

1390-01 Inspreker spreekt zich uit vòòr of tegen één of

In het MER staat beschreven dat tot 2040 geen grote
capaciteitsknelpunten te verwachten zijn 'die verder
gaan dan de maatregelen die in PHS-kader worden
uitgevoerd'. Met andere woorden: de maatregelen voor
PHS, zoals het geschikt maken van de Goederenroute
Oost-Nederland, zijn wel nodig. Als die maatregelen zijn
uitgevoerd, dan is er geen aanleiding is om qua
spoorcapaciteit later alsnog een nieuwe Noordtak (NOV)
aan te leggen. Goederenprognoses die een Noordtak
nodig maken, zijn nu niet aan de orde. Binnen PHS GON
wordt gerekend met lagere goederenprognoses, die
geen aanleiding geven om een geheel nieuwe
spoorverbinding aan te leggen. Dat sluit niet uit dat er
wel extra capaciteit op de bestaande spoorverbindingen
gecreëerd moet worden om de groei van het
goederenvervoer te faciliteren.
Zie beantwoording Kernpunt: K200

meerdere varianten en onderbouwt dit met een
argumentatie op hoofdlijnen. Voorbeelden van
dergelijke argumentaties zijn: 'Er is dan meer
(geluids-/ trilling)overlast', 'twijfels nut en
noodzaak', grote milieuschade, aantasting
leefbaarheid en woongenot, of 'De kosten zijn te
hoog'. Er wordt geen inhoudelijke vraag gesteld of
onderdeel van het MER ter discussie gesteld.

1390-02 Inspreker stelt dat variant 1 het landgoed 'De
Bannink', dat onder de Natuurschoonwet is
gerangschikt, doorsnijdt. Statutair is het niet

Het is juist dat NSW landgoederen geen gronden mogen
verkopen. Maar ondanks het algemene belang van het in
stand houden van NSW-landgoederen kunnen ook deze
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toegestaan gronden te vervreemden.

eigenaren te maken krijgen met (minnelijke)
onteigening. Het algemene belang van het in stand
houden van het landgoed De Bannink wordt dan
overtroffen door een ander algemeen belang waarvoor
het landgoed – of een deel ervan – moet wijken. Groenen/of eventuele watercompensatie worden in dat geval
in goed overleg met de landgoedbeheerder geregeld.
Pas bij de planuitwerking wordt duidelijk wat de invloed
is van de overheidsingreep voor het landgoed De
Bannink.
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Bijlage 1 Respons op voorkeuren
Bij de indiening van een reactie is via de website van het Centrum voor publieksparticipatie aan de
indieners van een reactie gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een variant. De respons op deze
vraag is geregistreerd. Het groot aantal op papier ingediende Bathmen standaardreacties is
geregistreerd als een afwijzing van beide Bathmenvarianten. De totale respons bedraagt 2.255,
bestaande uit ingediende reacties, inclusief eensluidende reacties en de Bathmen standaardbrief.
Hiervan is 242 x door insprekers niet ingegaan op de vraagstelling. Veel mensen hebben namelijk
aangegegeven geen voorkeur te willen uitspreken. Reden hiervoor is “niet mee te willen doen aan
spelletjes”; zij vinden de vraag getuigen van onbehoorlijk bestuur.
Omdat meerdere insprekers hun voorkeur en/of afwijzing voor meer dan 1 variant heeft
uitgesproken is het totaal aantal geregistreerde aantal hoger dan het totaal aantal ingediende
reacties (1.992). De aangegeven voorkeuren en/of afwijzingen zijn allemaal opgenomen in de tabel.
Uit de respons komt het volgende totaalbeeld van voorkeuren naar voren:

Variant Kopmaken te Deventer
Variant Ten oosten van Bathmen
Variant Ten westen van Bathmen
Variant Twentekanaallijn
Beide Bathmenvarianten
Alle varianten
Subtotalen
Blanco
Totaal respons

Voor

Tegen

64
38
20
72
194

55
37
39
102
1.346
240
1.819

2.013
242
2.255

Bovenstaande tabel bevat de geregistreerde voorkeuren en/of afwijzingen van de de varianten die
behoren bij de formeel ingediende reacties op het MER 1e fase. Dit betekent dat alleen de respons
van indieners van een reactie bekend is, voor zover zij zich daarover hebben willen uitspreken, maar
niet van hen die niet hebben gereageerd, maar wel belanghebbenden zijn. Daarmee is niet bekend
of met zekerheid te stellen of de respons een representatief beeld geeft.
Het beeld dat de spoorboogvarianten bij Bathmen verreweg het vaakst worden afgewezen (aandeel
circa 80% van alle geregistreerde opvattingen), is voor de inspraak op het MER GON 1e fase evident.
Algemeen kan worden geconcludeerd dat de respons vanuit Bathmen en omgeving op het MER 1e
fase in kwantitatieve zin een duidelijk stempel drukt op de uitkomsten van de inventarisatie van
voorkeuren.
Dit komt ook tot uiting in de volgende grafieken waarin bovenstaande cijfers zijn geïllustreerd:
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Respons op voorkeur
Blanco
11%
8%

21%

60%

Totaal voorkeuren (website)
Totaal afwijzingen, bron:
website
Totaal afwijzingen, bron:
Bathmen standaard

De opgegeven voorkeuren blijken verspreid over de varianten. Hierbij is over en weer door
bewoners verwezen naar een voorkeur voor de variant die niet door hun eigen omgeving loopt
(“NIMBY”). De variant “Kopmaken te Deventer” wordt vaak aangewezen omdat deze de
goedkoopste is.
Voorkeuren

Voor: Variant kopmaken
Deventer
33%

37%

Voor: Variant ten oosten
van Bathmen
Voor: Variant ten westen
van Bathmen

10%

20%

Voor: Variant
Twentekanaallijn
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Bij de afwijzingen van varianten blijkt overduidelijk de respons uit de omgeving van Bathmen. Zo’n
90 % van de afwijzing van varianten omvat de twee varianten “Ten westen van Bathmen” en “Ten
oosten van Bathmen”.
Afwijzingen
4%
6%

2%
3%

Tegen: Variant kopmaken
Deventer
Tegen: Variant ten
oosten van Bathmen
Tegen: Variant ten
westen van Bathmen
Tegen: Beide Bathmenvarianten

85%

Tegen: Variant
Twentekanaallijn
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