november 2015

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Meteren - Boxtel
De nieuwsbrief Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) Meteren–Boxtel beschrijft de
voortgang van het gelijknamige project. Deze
nieuwsbrief richt zich op zaken die specifiek te maken
hebben met Vught en omgeving.

Inhoud

PHS is een initiatief van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM) met als doel de
verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer
op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen. Het
ministerie van IenM, de provincie Noord-Brabant en de
gemeente Vught zijn gezamenlijk opdrachtgever voor
de uitwerking van PHS in Vught.

Besluitvorming binnen de
gemeente Vught

Aanvullende onderzoeken ten
behoeve van bestuurlijke keuze
zijn beschikbaar

Aanvullende onderzoeken ten behoeve van bestuurlijke keuze zijn
beschikbaar
Op 17 december 2015 bepalen de bestuurders van het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught samen hun voorkeur voor het verdiepte
spoor in Vught. Dit betreft de uitvoeringsvarianten V3 en V3 Oost Verkort. De bestuurders
doen dit op basis van de vier aanvullende onderzoeken die in de afgelopen periode zijn
uitgevoerd. De belangrijkste conclusies van deze onderzoeken zijn gebundeld in het rapport
‘Aanvulling Informatiedocument’. De vier onderliggende rapporten zijn:
1. Juridische analyse, 20 november 2015
2. Concept Gebiedsvisie Spoorzone in opdracht van de gemeente Vught, mei 2015. Dit
rapport is al eerder gepubliceerd in het kader van de consultatie. De gebiedsvisie is
aangevuld met de 'Vergelijking gebiedsvisie V3 - V3 Oost Verkort', 20 november 2015.
3. Aanvulling variantennota, met het nadere milieuonderzoek naar de varianten V3 en V3
Oost Verkort. De publicatie van deze nota vindt uiterlijk 27 november 2015 plaats en is
dan te vinden in de PHS bibliotheek.
4. Resultaten Consultatie, oktober 2015.

Besluitvorming binnen de gemeente Vught
Voor de besluitvorming binnen de gemeente Vught verwijzen we naar desite van de
gemeente 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.
Rijksinfra Vught Spreekuur
Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u terecht bij het Rijksinfra Vught spreekuur.
Dit spreekuur vindt plaats op elke laatste maandag van de maand (en op 21 december) van
16.30 tot 18.30 uur in het gemeentehuis van Vught. Aanmelden kan via www.rijksinfravught.nl.
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? Dat kan hier.
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