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Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar over het project Spooromgeving
Geldermalsen (PHS Geldermalsen). In deze nieuwsbrief informeren wij u over de
voortgang van de plannen voor de spooruitbreiding in en rond Geldermalsen en
blikken we terug op een mooi jaar waarin belangrijke mijlpalen zijn bereikt. Wij
bedanken omwonenden en gemeente voor de constructieve samenwerking in
het afgelopen jaar en wensen u fijne feestdagen en alle goeds in 2018!
Tracébesluit ondertekend door de staatssecretaris.
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Op 9 december jl. heeft de onlangs
aangetreden staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw
Stientje van Veldhoven, het Tracébesluit
Spooromgeving Geldermalsen
ondertekend. Dit is op 19 december
gepubliceerd in de Staatscourant. Van 19 december tot en met 30 januari ligt het
besluit, met bijlagen, ter inzage op de volgende locaties: Gemeentehuis Geldermalsen,
Gebouw De Pluk Geldermalsen, Dorpshuis Tricht, Gemeentehuis Houten,
Gemeentehuis Culemborg en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te Den
Haag. Dit in het kader van de wettelijke beroepsmogelijkheid voor belanghebbenden bij
de Raad van State. De beroepsprocedure loopt naar verwachting tot september 2018;
daarna is het besluit onherroepelijk. De publicatie in de Staatscourant vindt u hier.
Terugblik op informatiebijeenkomsten Ontwerp-Tracébesluit
In het kader van de terinzagelegging van het Ontwerp-Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen heeft begin maart een tweetal
informatieavonden plaatsgevonden. Op woensdag 8 maart in Geldermalsen en op donderdag 9 maart in Tricht. Deskundigen van
ProRail hebben op beide avonden aan de hand van informatiepanelen een toelichting gegeven op het Ontwerp-Tracébesluit en de
resultaten van de bijbehorende onderzoeken. Daarnaast was er de mogelijkheid om in een presentatie een nadere toelichting te
krijgen over geluid en trillingen en de landschappelijke inpassing van de stationsomgeving, de randweg en de onderdoorgangen.

Op de informatieavond in Tricht heeft de gemeente Geldermalsen ook haar beeldkwaliteitsplan van de onderdoorgangen in Tricht
gepresenteerd. Aanwezigen konden door middel van een reactieformulier hun wensen aangeven. Wij willen de circa 130 personen
die de informatieavonden hebben bezocht danken voor hun komst.
Zienswijzen
Naar aanleiding van het Ontwerp-Tracébesluit zijn 50 zienswijzen ingediend. De onderwerpen gingen bijvoorbeeld over geluid, de
ruimtelijke inpassing van de onderdoorgang aan de Lingedijk, trillingen en de milieugevolgen. Alle zienswijzen zijn van een
antwoord voorzien en er zijn enkele nieuwe trillingsonderzoeken uitgevoerd. Deze metingen betroffen 5 woningen in Houten,
Schalkwijk en Culemborg en 1 woning in Tricht.
Terugblik Omgevingstafels
Op 9 en 11 oktober jl. zijn de Omgevingstafels Geldermalsen en Tricht weer bij
elkaar geweest om te praten over de actuele ontwikkelingen, de stand van zaken
van het Tracébesluit en de toekomstige activiteiten. Er is een samenvatting
gepresenteerd van de ingediende zienswijzen, het beeldkwaliteitsplan van het
station is toegelicht (zie separaat artikel) en er is inzicht gegeven in de
projectorganisatie van de toekomst, waarbij de aanbesteding en de
Alliantiecontractvorm (zie artikel hierna) zijn besproken.

Stand van zaken aanbesteding
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen van het uitvoeringscontract Spooromgeving Geldermalsen. Dit is inmiddels
gepubliceerd. In oktober is een informatiebijeenkomst gehouden voor de bouwwereld. Aannemers en andere bouwbedrijven
konden kennisnemen van de plannen en op basis daarvan besluiten zich in te schrijven voor de aanbesteding.
Vervolgens is in december een startbijeenkomst geweest voor aannemers die zich hebben ingeschreven voor de aanbesteding. De
diverse stappen van de aanbestedingsprocedure worden nu verder doorlopen. Volgens de huidige inzichten zal dit in kwartaal 2
van 2018 leiden tot een aanbesteding. Ondertussen is ook een start gemaakt met het tweede contract voor de Randweg. Dit
contract zal medio 2018 op de markt gezet worden

Het Alliantiecontract
ProRail wil een professionele opdrachtgever zijn. We willen daarom contracten
waarin we per project het beste van opdrachtgever en opdrachtnemer mobiliseren en
bundelen in een projectorganisatie die exact aansluit op de specifieke kenmerken
van het project. Met name bij een complex en dynamisch project als Spooromgeving
Geldermalsen, dat het uiterste vergt van opdrachtgever en opdrachtnemer, is de
alliantiecontractvorm bij uitstek het middel om partijen goed met elkaar te laten
samenwerken. De alliantievorm geldt overigens alleen voor de spoorgerelateerde
werkzaamheden, niet voor de randweg. Het voert te ver om in deze nieuwsbrief diep
op deze materie in te gaan. Er is een uitgebreide brochure voor u beschikbaar via
deze link.

Beeld/kwaliteitsplan reizigerstunnel en perrons

Om een richtinggevend kader aan te geven voor definitieve ontwerpen is een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld voor de reizigerstunnel
en de nieuwe perrons van station Geldermalsen. De beelden in het beeldkwaliteitsplan zijn dus nog niet definitief maar geven de
uitgangspunten weer voor de toekomstige vormgeving. Kaders zijn bijvoorbeeld: passend bij het stationsbeeld van andere stations,
goede verlichting en een rustgevende vormgeving. Via deze link komt u bij het plan op onze website.
Inpassingsplannen onderdoorgangen Tricht
Ook voor de drie te bouwen onderdoorgangen en de randweg in Tricht zijn inpassingsplannen gemaakt. Zie:
Ruimtelijke inpassing Onderdoorgang Lingedijk - 14 maart 2017
Inpassing Nieuwsteeg Willem Mechteldstraat - 14 maart 2017
Landschappelijke inpassing noordelijke randweg Tricht - 14 maart 2017
Beeldkwaliteitsplan onderdoorgangen Tricht Maart 2017
Terug blik op de testdagen ‘Elke Tien Minuten Een Trein’
Iedere woensdag hebben ProRail en NS de tienminutendienst tussen Amsterdam
en Eindhoven getest. Met ingang van de nieuwe dienstregeling per 10 december
jl. rijden er iedere dag meer treinen op dit traject en in de rest van Nederland.
Hiermee is nu al een grote stap gezet in de uitrol van het Programma
Hoogfrequent Spoor. We kijken dan ook positief terug.
Reizigers
Klantonderzoeken tijdens de testdagen onder reizigers wijzen uit dat reizigers
positief zijn over de 6 treinen per uur op de grote stations. Na een paar testdagen
bleken reizigers gewend te zijn aan de frequentieverhoging, keken minder op de
klok en gaven een goed oordeel over de testdagen. Bij elke grote verbetering van de dienstregeling stellen we tegelijkertijd vast dat
er ook altijd een relatief klein aantal reizigers is dat er helaas niet op vooruit gaat en met een langere reistijd te maken krijgt. Zo
worden reizigers uit Tiel – tot het gereed komen van het zijperron op station Geldermalsen in (naar verwachting) 2021 geconfronteerd met een langere wachttijd op station Geldermalsen. Daarom wordt in het alliantiecontract meegegeven dit perron zo
spoedig mogelijk te realiseren
Overwegen
Tijdens de testdagen zijn de dichtligtijden van overwegen gemeten. Deze metingen wijzen uit dat de dichtligtijden gemiddeld met 2
minuten per uur toenemen wanneer er meer treinen rijden. ProRail blijft in 2018 de dichtligtijden van overwegen meten.
Geluidmaatregelen
Geluidsmaatregelen in de gemeente Geldermalsen worden uitgevoerd op basis van het landelijke Meerjarenprogramma
Geluidsanering (MJPG) en staan dus los van het project Spooromgeving Geldermalsen. Wel is bereikt dat de uitvoering van de
maatregelen wordt ingepast in de planning van het project Spooromgeving Geldermalsen. Hierdoor wordt de bouwoverlast beperkt
en worden kosten bespaard.

In het saneringsbesluit Geldermalsen dat wordt voorbereid en in het voorjaar van 2018 wordt gepubliceerd, worden
geluidmaatregelen afgewogen op basis van doelmatigheid. Daarnaast wordt rekening gehouden met de bezwaren van
stedenbouwkundige of landschappelijke aard. Ook wordt rekening gehouden met bezwaren van (verkeers)technische aard.
De doelmatige geluidmaatregelen zijn in 2015 op informatieavonden getoond.
De gemeente Geldermalsen heeft na participatie van de omgeving in 2016 een Visie Geluidschermen vastgesteld. ProRail heeft in
2017 onderzoek gedaan naar de (verkeers)technische beperkingen van de geluidmaatregelen. In het saneringsbesluit wordt
rekening gehouden met de visie van de gemeente en de technische beperkingen. Dat betekent dat om sommige locaties
geluidschermen lager worden of zelfs niet worden geplaatst en dat er bijvoorbeeld vaker raildempers worden toegepast.
De gemeentelijke visie voor de geluidsanering vindt u hier.
De direct aanwonenden van het spoor worden in januari nog apart geïnformeerd over de geluidsvoorzieningen en de daaraan
verbonden procedures.
Planning
De planning op hoofdlijnen van het project Spooromgeving Geldermalsen ziet er als volgt uit:
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Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.

