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Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Meteren - Boxtel
Dit is de editie 's-Hertogenbosch van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel. In deze
nieuwsbrief informeren we u over de planning van het project.

Planning
De planning voor het project PHS Meteren-Boxtel wordt aangepast. Het Ontwerp
Tracébesluit (OTB) ligt naar verwachting begin 2018 ter inzage. Reden hiervoor is dat
enkele milieuonderzoeken moeten worden bijgesteld vanwege nieuwe prognoses voor
het aantal treinen dat in de toekomst gaat rijden.
Om de effecten te bepalen van de aanpassingen aan het spoor en de toename van het aantal
treinen op de omgeving, voert ProRail in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu milieuonderzoeken uit. Hiervoor gebruikt ProRail prognoses die aangeven hoeveel
treinen er in de toekomst gaan rijden. De prognoses voor de aantallen treinen zijn bijgesteld,
naar aanleiding van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) die is opgesteld door
het ministerie.
We verwachten de milieuonderzoeken eind 2017 af te ronden en organiseren
informatiebijeenkomsten om u te informeren over de resultaten.
Mede naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad, hebben we de vraag gekregen
of de nieuwe prognoses gevolgen hebben voor de geplande spooraanpassingen in Vught.
Namens onze opdrachtgevers (het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie NoordBrabant en de gemeente Vught) kunnen wij aangeven dat de geplande spooraanpassingen
van PHS Meteren-Boxtel niet ter discussie staan. Het gaat hierbij om de boog bij Meteren, het
vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught en de verdiepte ligging in Vught.

Colofon
Meer informatie en/of vragen
Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten via telefoonnummer
0800 - 7767 245 (gratis) of een e-mail sturen via www.prorail.nl/contact.
Aan- of afmelden nieuwsbrief
Wilt u zich aan- of afmelden voor de algemene nieuwsbrief PHS Meteren – Boxtel, deze of
een van de andere extra edities? Ga naar de pagina nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel.
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Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

