Dit betreft de presentatie gegeven door Pieter Dronkert van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, tijdens de
bewonersavond van 16 april 2019. In deze presentatie heeft hij uitleg gegeven over de brief van staatssecretaris van Veldhoven van
28 maart 2019, over extra maatregelen ten aanzien van trillingen en geluid.
De staatssecretaris heeft daarnaast in deze brief aangegeven een bedrag van maximaal € 3,5 mln. (incl. btw) beschikbaar te stellen als
medefinanciering van initiatieven van gemeenten of andere overheden voor extra hinderbeperkende maatregelen (aanvullend op de
maatregelen die in deze presentatie genoemd staan). Zij geeft aan dat overheden, afgestemd met elkaar, met voorstellen kunnen
komen.
Tijdens de bewonersavond heeft de wethouder van de gemeente Vught, dhr. Van Woesik, laten weten in te willen gaan op dit aanbod
tot medefinanciering van de staatssecretaris. De wethouder zet in op geluidswerende maatregelen, waarbij geluid wordt
teruggebracht tot 60dB in Vught-Noord. De wethouder heeft hierbij gebruik gemaakt van een afbeelding: figuur 4. Deze afbeelding
staat in het rapport Aanvullend onderzoek geluid op bladzijde 9. Op de afbeelding is te zien welke geluidmaatregelen in Vught Noord
nodig zijn als er gekozen wordt voor de 60 dB variant. Leidraad hiervoor zijn de akoestische onderzoeken die bij het Ontwerp
Tracébesluit horen. Wel moet vermeld worden dat de gewijzigde (krappere) sporenligging in Vught Noord nog zal zorgen voor een
aanpassing van de geluidmaatregelen.
Wij streven ernaar om op de informatiemarkt van 13 juni aanstaande meer informatie te kunnen verschaffen.
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Inhoud
›

Proces afgelopen jaar

›

Extra maatregelen: Trillingen

›

Extra maatregelen: Geluid

›

Extra maatregelen: Overig
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Proces afgelopen jaar
›

Maart 2018: OTB ter visie

›

23 april 2018: werkbezoek
staatssecretaris

›

31 mei 2018: brief stas “beperk
ergste toename hinder”

›

Juni – november 2018:
onderzoeken

›

28 maart 2019: brief stas met
extra maatregelen
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Extra maatregelen:
Trillingen
›

Onderzocht:

- Ergste toename trillingen:
Vught-noord, oostzijde
- Pieter Bruegellaan en
Molenvenseweg (105 won.)
- Verschillende maatregelen
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Extra maatregelen:
trillingen
›

Keuze:

- Diepwanden en betonnen plaat
- Innovaties (proeven)
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Extra maatregelen: Geluid
Onderzocht:
- Generieke maatregelen:
stillere goederentreinen en
raildempers
- Locatiespecifieke maatregelen:
bruggen, Den Bosch, Vughtnoord
› Keuze:
- Quieter Route en
- aanpassing geluidplafonds
›
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Extra maatregelen: overig
›

Onderzocht:

-

Minder treinen ‘s nachts

-

(Wachtspoor Zaltbommel)

›

Keuze:

- Proef ‘s nachts langzamer
rijden
- Budget voor extra aanvullende
maatregelen, initiatief bij
gemeenten
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