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Aan de bestuurders van de gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel, 's-Hertogenbosch,
Vught, Haaren, Boxtel en de provincie Noord-Brabant die
betrokken zijn bij PHS Meteren-Boxtel
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Uw kenmerk
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--

Datum
Betreft

31 mei 2018
PHS Meteren-Boxtel

Geachte bestuurder,
Op 23 april heb ik met u mogen praten over het project PHS Meteren-Boxtel. Ik
wil u bij deze (nogmaals) bedanken voor deze ontvangst.
In de gesprekken heeft u een aantal zaken benoemd die voor u van bijzonder
belang zijn bij de verdere uitwerking van de plannen rond PHS Meteren-Boxtel.
Het betreft:
geluid (diverse locaties)
trillingen (diverse locaties)
nut en noodzaak van het project
regionale verkeersaspecten bij de tijdelijke afsluiting van de N65, en
het wachtspoor in Zaltbommel.
Ik zal deze zaken in het verdere verloop van het project nader bestuderen, verder
uitwerken of beantwoorden.
De bestuurders van de gemeenten hebben mij recent per brief een rapport van
TNO aangeboden waarin een analyse beschreven staat van mogelijke
omgevingseffecten door de toename van het aantal goederentreinen tussen
Meteren en Den Bosch. De bestuurders hebben mij daarbij gevraagd hen aan te
geven wat ik van dat rapport vind. Uit het TNO-rapport komt in grote lijnen
eenzelfde beeld naar voren als uit de onderzoeken die voor het OTB/MER MeterenBoxtel zijn opgesteld: met de toename van het aantal goederentreinen neemt ook
de omgevingshinder toe, en hinderbeperkende maatregelen blijken volgens de
regelgeving niet altijd nodig of doelmatig.
Het OTB/MER (dat volgens de wettelijke voorschriften is opgesteld) en de reacties
daarop, zijn voor mij het uitgangspunt voor de verdere stappen in het proces rond
Meteren-Boxtel. Zoals ik u op 23 april heb aangegeven, weeg ik de conclusies uit
het OTB/MER zodanig, dat ik extra maatregelen ga onderzoeken om de ergste
toename van hinder te beperken. Zoals ik dat nu in beeld heb, betreft het vooral
geluid en trillingen, met name in Den Bosch en Vught-noord. Het toetsingsadvies
van de Commissie voor de milieueffectrapportage sterkt mij in dit beeld. Vanuit de
vele zienswijzen die op het OTB/MER zijn ingediend en eventuele voorstellen van
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uw kant, kan dit beeld nog worden aangevuld. Ik ga op zoek naar maatregelen die
effectief zijn in het terugdringen van de ergste hinder. Daarbij zal ik, naar
aanleiding van de gesprekken met de omwonenden, ook onderzoeken of en hoe
langzamer rijden van goederentreinen er aan zou kunnen bijdragen dat mensen ’s
nachts minder vaak wakker worden van de treinen.
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Ik heb u op 23 april ook aangegeven dat ik voor extra hinderbeperkende
maatregelen slechts beperkt budget heb, omdat het hier om bovenwettelijke
maatregelen gaat en daar in projectramingen geen rekening mee wordt gehouden.
Aangezien trillingshinder een relatief nieuwe problematiek is en hier sprake is van
een bijzondere situatie van het verleggen van een goederenroutering, is voor dit
soort maatregelen ook geen ander bestaand budget beschikbaar. Ik doe echter
mijn best middelen vrij te maken. Als we samen de schouders eronder zetten,
kunnen meer maatregelen genomen worden. Ik heb u daarom gevraagd, en dat
wil ik hierbij herhalen, om ook een bijdrage te leveren.
Ik zal u in de komende periode op de hoogte houden van de voortgang van dit
traject. Dat zal via de bestaande kanalen van ambtelijk en bestuurlijk overleg
gebeuren.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer
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Verzendlijst:
Gemeente Geldermalsen
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen
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Gemeente Neerijnen
Postbus 30
4180 BA Waardenburg
Gemeente Zaltbommel
Postbus 10.002
5300 DA Zaltbommel
Gemeente Maasdriel
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
Gemeente Vught
Postbus 10.100
5260 GA Vught
Gemeente Haaren
Postbus 44
5076 AV Haaren
Gemeente Boxtel
Postbus 10.000
5280 DA Boxtel
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
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