
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  14 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  J.B.H. Meijer, Openbare werken  

Onderwerp:  Mededeling ProRail over goederentreinen in 2014 

 

1. Aanleiding 

Sinds invoering van de geluidswetgeving SWUNG mag het spoorlawaai jaarlijks niet hoger zijn 

dan de geluidsproductieplafonds (GPP’s) aangeven. Op de Twentekanaallijn waren deze 

plafonds in november 2013 bereikt, waarna er geen goederentreinen meer hebben gereden. 

2. Inhoudelijke mededeling 

ProRail heeft maandag 13 januari 2014 telefonisch het volgende medegedeeld. 

DB Schenker heeft een verzoek ingediend bij ProRail om in 2014 weer goederentreinen te 

laten rijden over de Twentekanaallijn. Het is mogelijk dat dit op korte termijn (wellicht al deze 

week) gaat starten. Vanaf januari is er weer (beperkte) geluidsruimte omdat de geluids-

productieplafonds (GPP’s) na de jaarwisseling weer op nul staan. 

 

Zoals bekend is de geluidsruimte op de Twentekanaallijn beperkt en daarom zal de frequentie 

lager liggen dan vorig jaar: 3 keer per week i.p.v. 4 keer per week. Ook wordt er van uitgegaan 

dat er vanaf een bepaald moment dit jaar met volledig stil materieel gereden wordt. 

 

Vanwege de beperkte geluidsruimte zal ProRail er ‘boven op zitten’ met het monitoren van de 

GPP’s. ProRail zal – indien nodig - maatregelen nemen om er voor te zorgen dat de GPP’s 

niet worden overschreden. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn: 

- rijden met lagere snelheden; 

- rijden met lagere frequentie (bijv. 2 keer per week) 

- stoppen met rijden. 

 

Op 29 januari 2014 zal Frank van Heijst van het Ministerie van IenM een toelichting komen 

geven over onder andere Basisnet Spoor (vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor) in de 

commissie Fysiek.  
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ProRail zal hem ook informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van GPP’s en 

goederentreinen op de Twentekanaallijn, zodat hij vragen daarover ook kan beantwoorden. 

3. Conclusie 

Naar aanleiding van de mededeling van ProRail kan worden geconcludeerd dat de kans groot 

is dat er zeer binnenkort weer goederentreinen rijden op de Twentekanaallijn. Dit zullen dan 

minder goederentreinen zijn dan vorig jaar. 

 

 

 

 

 

 


