
 

“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:  24 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

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

Onderwerp:  Stand van zaken Spoorse Zaken 

 

1. Aanleiding 

Er spelen een aantal ontwikkelingen rond de spoorlijn die door onze gemeente loopt 

(Twentekanaallijn): 

- geluidswetgeving Swung; 

- Basisnet Gevaarlijke stoffen; 

- Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 

 

Deze ontwikkelingen zorgen voor vragen uit de samenleving en raad (raadscommissies) Met  

deze raadsmemo wil ik uw raad graag op de hoogte brengen/houden van de laatste stand van 

zaken. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Geluidswetgeving SWUNG; verhoging GPP‟s 

In de Staatscourant van 9 juli 2013 is de kennisgeving gepubliceerd van “Besluit tot wijziging 

van geluidproductieplafonds op referentiepunten langs spoorwegen ingevolge artikel 11.47 

Wm”, d.d. 4 juli 2013. De reden voor deze wijzigingen is dat er fouten bleken te zitten in de 

brongegevens uit het Geluidregister Spoor. 

Gemeente Hof van Twente heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Redenen hiervoor zijn 

twijfels over de juistheid van de brongegevens, het gebrek aan transparantie, de 

consequenties voor de MER PHS-GON, de gevolgen voor de leefomgeving en de timing van 

de publicatie. 

 

Geluidswetgeving SWUNG; (schriftelijke) vragen uit de raad (raadscommissie) 

Naar aanleiding van schriftelijke vragen/aanvullende vragen uit de raad hebben wij in onze 

beantwoording op 12 juni aangegeven dat wij nog in afwachting zijn van de beantwoording van 

een vraag door ProRail. Dit antwoord is inmiddels binnen. Het gaat om het volgende. 



- 2 - 

 

 

ProRail geeft aan dat het goederenverkeer op de spoorlijn Zutphen-Hengelo plaatsvindt binnen 

geldende wet- en regelgeving en dat een eenmalige vrijstelling hiervan deel uitmaakt. 

Onder bepaalde voorwaarden geldt eenmalig een vrijstelling van naleving van de 

geluidproductieplafonds tot een geluidwaarde van maximaal 60 dB. Een voorwaarde voor het 

afgeven van deze vrijstelling is dat er in het kalenderjaar voorafgaand aan 1 juli 2012 minimaal 

één goederentrein op het traject gereden moet hebben om van de wettelijke vrijstelling gebruik 

te kunnen maken. ProRail heeft vastgesteld dat aan deze voorwaarde voldaan wordt doordat 

in die periode (2011) een incidentele goederentrein over het traject gereden heeft. Deze 

goederentrein heeft daar gereden in verband met een stremming op een andere route. Dit is 

ook door de Inspectie Leefomgeving en Transport vastgesteld. 

Wij hebben in de zomervakantie de vraag gesteld of bij deze voorwaarde niet een structureel 

rijdende trein is bedoeld. Volgens ProRail is dat dus niet het geval en geldt de voorwaarde ook 

bij de door hen omschreven trein. 

 

Verder stelt ProRail het volgende:  

“De  wettelijke vrijstelling waarover gesproken is en die hieronder bedoeld wordt, is eenmalig 

voor een periode van vier kalenderjaren (2012/2013/2014/2015). Daarna kan ProRail voor de 

Twentekanaallijn (Zutphen-Hengelo) geen gebruik meer maken van deze wettelijke vrijstelling.   

 

De wettelijke vrijstelling heeft als eis dat er maximaal 60 dB geluidproductie op de 

referentiepunten is. In feite zijn de geluidproductieplafonds (gpp‟s) tijdelijk verruimd naar 60 dB. 

ProRail bewaakt daarmee nog steeds een strikte geluidsgrens in de jaren van de wettelijke 

vrijstelling.” 

 

Vervolgens hebben wij – na overleg met de milieuspecialist van de gemeente Hengelo – een 

artikel gevonden in de Wet Milieubeheer (artikel 11.23) dat aangeeft dat de vrijstelling alleen 

geldt voor de referentiepunten waarvoor de geluidsproductieplafonds sinds 1 juli 2012 niet zijn 

gewijzigd. Refererend aan de publicatie in de Staatscourant van 9 juli 2013, heeft er zeer 

recentelijk een wijziging van de geluidproductieplafonds plaatsgevonden. Daarom zullen wij 

een brief sturen naar het Ministerie van IenM, met een kopie aan ProRail, om aan te geven dat 

naar onze mening het verlenen van de vrijstelling strijdig is met een van de gestelde 

voorwaarden. 

 

Basisnet Gevaarlijke stoffen 

Op 19 augustus hebben wij per email een verzoek ontvangen van de heer Duurland. Hij vraagt 

of het een idee is om DSM een brief te sturen en hun te wijzen op de door hen zo omarmde 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naar zijn mening  laten zij hun producten vervoeren op 

een wijze die op zijn minst wettelijk bedenkelijk is, gebaseerd op een uitzondering van de wet 

die waarschijnlijk verkeerd wordt toegepast. Hij verwacht dat een brief ondertekend door B&W  

meer impact zal hebben; DSM kan DB Schenker eenvoudig vragen een minder controversiële 

route te volgen.  

Wij zullen de heer Duurland uitnodigen om zijn standpunt nader toe te lichten. 

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 

Tot 8 juli kon worden gereageerd op het MER 1e fase. Het ministerie van IenM heeft ruim 

2.000 reacties ontvangen. Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft gereageerd 

op het Milieueffectrapport. De reacties van belanghebbenden en de Commissie komen deels 

overeen.  
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Aan de beantwoording van de reacties op het MER 1e fase (in de vorm van een Reactienota) 

wordt gewerkt tot november van dit jaar. In deze Reactienota worden de antwoorden op alle 

reacties opgenomen. Daarnaast heeft de staatssecretaris van IenM besloten het advies van de 

Commissie MER op te volgen en wordt er momenteel ook gewerkt aan een „Aanvulling op het 

MER 1e fase‟. In de Aanvulling wordt de vergelijking van de tracévarianten duidelijker 

beschreven, wordt een aanvulling op het onderzoek naar externe veiligheid (het vervoer van 

gevaarlijke stoffen) gegeven en een globale inschatting gemaakt van de kosten voor 

maatregelen tegen trillinghinder voor de tracévarianten. 

De reactienota en de Aanvulling op het MER 1e fase zijn eind november gereed. 

 

In december 2013 heeft de staatssecretaris overleg met bestuurders over het hele Programma 

Hoogfrequent Spoorvervoer, waarbij ook de te nemen beslissingen over de Goederenroute 

Oost-Nederland op de agenda staan. Daarna neemt de staatssecretaris, op basis van het 

MER, de Aanvulling op het MER, de Reactienota met alle inspraakreacties en de resultaten 

van het bestuurlijk overleg een beslissing over de voorkeursvariant tussen Zutphen en 

Hengelo. Ook besluit de staatssecretaris dan wanneer met het MER 2e fase wordt gestart.  

 


