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1

DEZE NOTITIE

1.1

Het project Spooromgeving Geldermalsen

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Zowel het reizigers- als het goederenvervoer over het spoor zal naar verwachting de komende jaren fors
groeien. Om deze groei op het spoor in goede banen te leiden en er zorg voor te dragen dat de kwaliteit
verbetert, is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
(PHS) voorbereid. Dit is een programma om in de periode tot aan 2028 de capaciteit van het spoor te
vergroten, zodat meer reizigerstreinen kunnen rijden op de drukste trajecten in de brede Randstad met als
uitgangspunt dat reizigers elke 10 minuten moeten kunnen opstappen op een intercity of een sprinter.
Tegelijkertijd heeft PHS tot doel om de verwachte autonome groei van het goederenvervoer mogelijk te
maken. Een deels aangepaste goederenroutering is een randvoorwaarde voor het kunnen realiseren van
hoogfrequent reizigersvervoer in de brede Randstad (waaronder Noord-Brabant & Gelderland).

Voorkeursbeslissing PHS
Door het Kabinet is op 4 juni 2010 de Voorkeursbeslissing over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
(PHS) genomen (VENW/DGMo-2010/5651) en in oktober 2010 in de Tweede Kamer behandeld. In de
Voorkeursbeslissing PHS zijn de daarvoor benodigde maatregelen opgenomen. Met de voorkeursbeslissing
is de zogenoemde verkenningsfase afgesloten en is de planuitwerkingsfase begonnen. Momenteel worden
een aantal procedures doorlopen om maatregelen in het programma planologisch mogelijk te maken.

Reizigerscorridor Amsterdam - Utrecht - Eindhoven
Onderdeel van het hoogfrequent reizigersvervoer is de reizigerscorridor (vaste route) Amsterdam - Utrecht Eindhoven. Voor deze corridor betekent PHS zes intercity’s per uur per richting. Het aantal sprinters tussen
Utrecht en Geldermalsen neemt als gevolg van PHS toe van vier naar eveneens zes per uur per richting
(twee sprinters keren in Geldermalsen, twee sprinters rijden door naar Tiel en twee sprinters rijden door naar
Den Bosch). Tevens wordt net als in de huidige situatie rekening gehouden met twee goederenpaden per
uur per richting tussen Amsterdam en Geldermalsen van en naar de Betuweroute 1.

Het project Spooromgeving Geldermalsen
In de Voorkeursbeslissing PHS zijn onder andere de maatregelen ‘Inhaalspoor Geldermalsen’ en
‘Seinoptimalisatie Geldermalsen’ opgenomen. Voor de uitvoering van de PHS-dienstregeling en de
verbetering van de betrouwbaarheid moet de capaciteit en robuustheid van het spoor rondom station
Geldermalsen worden uitgebreid en verbeterd. Daartoe wordt de ligging van de sporen aangepast en het
aantal perrons op station Geldermalsen uitgebreid. Het treinverkeer wordt ontvlochten 2.
Geldermalsen is het eindpunt van de Merwedelingelijn (Dordrecht – Gorinchem – Geldermalsen). Tussen de
aansluiting van deze lijn op het hoofdspoor Utrecht – ’s-Hertogenbosch en het station wordt een derde spoor
met een lengte van circa 1500 meter aangelegd voor de treinen op deze lijn, inclusief een verbreding van de
brug over de Linge. Hiermee wordt bereikt dat deze enkelsporige spoorlijn onafhankelijk van de bestaande
twee sporen van en naar Utrecht kan worden gebruikt. Dit ‘vrijleggen’ van de Merwedelingelijn biedt ruimte
voor meer treinen op de twee sporen naar Utrecht en verhoogt de betrouwbaarheid van de dienstregeling op
beide spoorlijnen. Tevens wordt de betrouwbaarheid van de infrastructuur in Geldermalsen vergroot door
minder en een ander type wissels.
Als gevolg van de aanleg van dit derde spoor worden in verband met de overwegveiligheid de huidige
gelijkvloerse kruisingen met het spoor in Tricht vervangen door onderdoorgangen. Om de bestaande
1

Om te kunnen garanderen dat een goederentrein kan rijden op het gewenste moment wordt er in de
dienstregeling voor reizigerstreinen hiervoor een soort slot gereserveerd; dit heet een goederenpad.
2 Ontkoppeling van corridors (vaste routes) door gelijkvloerse kruisingen te voorkomen.
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functionaliteit van de kruisende weginfrastructuur in de plansituatie te handhaven, wordt ten noorden van
Tricht een nieuwe onderdoorgang onder het spoor gemaakt en een randweg aangelegd die aansluit op de
bestaande wegenstructuur. Hiermee wordt de kern van Tricht tevens ontlast van het vrachtverkeer, een
wens die al langer leeft binnen de gemeente Geldermalsen en de kern Tricht.
In hoofdstuk 2 is het project Spooromgeving Geldermalsen nader toegelicht.

Tracébesluit en toetsing aan m.e.r.-verplichtingen
De beoogde functies passen niet volledig in het vigerend planologisch kader. Daarom wordt voor het project
Spooromgeving Geldermalsen de procedure op grond van de Tracéwet doorlopen en is een Tracébesluit
nodig. Om te toetsen of daarbij sprake kan zijn van m.e.r.-verplichtingen is deze notitie opgesteld en een
zogenoemde vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd
gezag om te bepalen of er bij een voorgenomen project mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen
kunnen optreden en of daarom de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden doorlopen.
In deze beoordelingsnotitie is de analyse naar mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen opgenomen. In
paragraaf 1.2. is de verplichting een dergelijke analyse voor het project Spooromgeving Geldermalsen uit te
voeren toegelicht. Paragraaf 1.3 beschrijft de eisen aan deze analyse en de betrokken partijen. Paragraaf
1.4 beschrijft tenslotte het doel en de opzet van deze notitie.

1.2

Toetsing aan m.e.r.-verplichtingen

Om te kunnen bepalen of voor de besluitvorming over het project Spooromgeving Geldermalsen m.e.r.verplichtingen van toepassing zijn, worden navolgend drie relevante ‘ingangen’ voor m.e.r.-verplichtingen
getoetst, gevolgd door een eindconclusie:
1. Het Besluit m.e.r.
2. De Europese richtlijn m.e.r.
3. Passende beoordeling Natura 2000.
Ingang 1, het Besluit m.e.r.
Het Besluit m.e.r. is gekoppeld aan de Wet milieubeheer en is voor het laatst ingrijpend gewijzigd en
gemoderniseerd op 1 april 2011. In het Besluit m.e.r. wordt onderscheid gemaakt in de volgende typen
m.e.r.-verplichtingen (zie figuur 1-1):
•
•
•

M.e.r.-plicht;
M.e.r.-beoordelingsplicht;
Vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht.

Figuur 1-1. Typen m.e.r.-verplichtingen

In onderdeel C van de bijlagen bij het Besluit m.e.r. zijn de activiteiten, plannen en besluiten genoemd
waarvoor een m.e.r. verplicht is als een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden. In dat geval kan
6
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namelijk sprake zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen. Voor het vastleggen van deze activiteiten in
plannen en besluiten moet de m.e.r.-procedure worden doorlopen en een Milieueffectrapport (MER) worden
opgesteld.

Onderdeel D van de bijlagen bij het Besluit m.e.r. bevat activiteiten, plannen en besluiten die qua omvang
onder de in onderdeel C genoemde drempel blijven. Voor besluiten moet als de drempelwaarde op lijst D
wordt overschreden door middel van een zogenoemde m.e.r.-beoordeling worden vastgesteld of sprake kan
zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen en of daarom de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen en
een MER moet worden opgesteld. Deze m.e.r.-beoordeling is een korte formele procedure.

Voor activiteiten, plannen en besluiten die onder de drempelwaarden van lijst D zitten, geldt geen formele
procedure. Wel moet sinds de wijziging van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 ook voor deze gevallen
worden nagegaan of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Want als dat niet zo is,
is alsnog een m.e.r.-beoordeling met procedurevereisten noodzakelijk. De toets op belangrijke nadelige
milieugevolgen zonder formele procedure wordt ook wel aangeduid met de term “vormvrije m.e.r.beoordeling”. Deze wordt vervolgens onderdeel van het moederbesluit, in dit geval het Tracébesluit.

Vanwege de aard van het project zijn er twee categorieën activiteiten uit onderdelen C en D van de bijlagen
bij het Besluit m.e.r. mogelijk relevant: categorie 1 ‘wegen’ en categorie 2 ‘spoorwegen’. Deze twee
categorieën worden hierna getoetst. Daarnaast vinden werkzaamheden plaats in en nabij de zuidelijke en
noordelijke dijk langs de Linge. Categorie 3 betreft ‘binnenvaarwegen en werken inzake kanalisering of ter
beperking van overstromingen’. Er is echter geen sprake van werken ter beperking van overstromingen. De
werkzaamheden zullen zodanig worden uitgevoerd dat de huidige waterkerende functie van zowel de
zuidelijke als de noordelijke dijk langs de Linge niet in gevaar komt.

Categorie 2 ‘spoorwegen’: de wijzigingen aan het spoor in relatie tot het Besluit m.e.r.
De wijzigingen aan het spoor voldoen niet aan de omschrijvingen in onderdeel C categorie 2 zoals
opgenomen in tabel 1-1. Hierdoor geldt de directe m.e.r.-plicht niet.

Tabel 1-1. Relevante spooractiviteiten in onderdeel C van het Besluit m.e.r.

C2

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Activiteiten
De aanleg, wijziging
of uitbreiding van
een spoorweg voor
spoorverkeer over
lange afstand.

Gevallen

Plannen
De structuurvisie, bedoeld in
de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 van
de Wet ruimtelijke ordening en
het plan, bedoeld in de
artikelen 3.1, eerste lid,3.6,
eerste lid, onderdelen a en b,
van die wet.

Besluiten
De vaststelling van het tracé op grond
van de Tracéwet door de Minister van
Infrastructuur en Milieu dan wel het plan,
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke
ordening dan wel bij het ontbreken
daarvan van het plan, bedoeld in artikel
3.1, eerste lid, van die wet.

-

In de Nota van toelichting bij de wijziging van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 is het volgende te lezen:
“…………Als indicatie voor wat een lange afstand is, kan worden gekeken naar de oude drempel, zijnde
doorgaans meer dan 5 km……….”.
“…………De afstand heeft betrekking op de aan te leggen of te wijzigen of uit te breiden lengte van de
spoorweg. Ook een verdubbeling van het spoor kan dus onder deze categorie van activiteiten vallen, indien
die verdubbeling zelf over lange afstand plaats vindt. Bij deze categorie kan dus gedacht worden aan nieuw
aan te leggen spoorlijnen, zoals de Betuweroute, HSL, Hanzelijn en aan de aanleg van een
spoorverdubbeling tussen twee aansluitingen, zoals de verdubbeling van het traject Amsterdam–Utrecht.
Hieronder worden niet verstaan de aanleg van keer- en inhaalsporen en wijzigingen van seinen en wissels
op emplacementen of vrije baan………”.
7

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING
SPOOROMGEVING GELDERMALSEN

Dit komt voort uit de EU-richtlijn voor m.e.r. waar de Nederlandse regelgeving op gebaseerd is, die de
activiteiten gedefinieerd heeft die op de C- en D-lijst terecht zijn gekomen. Dit zijn allen fysieke (‘te bouwen’)
projecten.
Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 (kenmerken van de activiteit) is het te wijzigen fysieke deel van de spoorweg ruim
kleiner dan 5 km waarmee geen sprake is van een lange afstand. Bovendien voldoet de voorziene ingreep
niet aan de toelichting op “aan te leggen of te wijzigen of uit te breiden lengte van de spoorweg”; het extra
spoor waarmee de Merwedelingelijn wordt vrij gelegd van het hoofdspoor, de extra perrons, de herinrichting
van het emplacement en het inhaalspoor voor goederentreinen vormen geen nieuw aan te leggen spoorlijn
en ook geen spoorverdubbeling tussen twee aansluitpunten. Hiermee wordt niet voldaan aan de
omschrijving in kolom 1 en is het maken van een milieueffectrapportage voor het project Spooromgeving
Geldermalsen op grond van onderdeel C van de bijlagen niet verplicht.

Het vrijleggen van de Merwedelingelijn en PHS Geldermalsen beantwoorden wel aan de omschrijving in
kolom 1 van onderdeel D categorie 2.2 zoals opgenomen in tabel 1-2.

Tabel 1-2. Relevante activiteiten onderdeel D van het Besluit m.e.r.
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Activiteiten
M.e.r.-beoordelingsplicht
Plannen
D 2.2

Aanleg, wijziging of
uitbreiding van
tramrails, boven- en
ondergrondse
spoorwegen,
zweefspoor en
dergelijke bijzondere
constructies

Nieuw: lengte van ≥ 500
meter op afstand van ≥ 25
meter gelegen van grens voor
tram- of spoorwegdoeleinden
aangewezen bestemming,
voor zover deze is gelegen in
een gevoelig gebied;
Wijziging of uitbreiding:
tram- of spoorweg met ≥1
spoor aangesloten
tracélengte van 5 km voor
zover deze is gelegen in een
gevoelig gebied.

Structuurvisie, bedoeld
in artikelen 2.1, 2.2 en
2.3 van de Wet
ruimtelijke ordening,
plan bedoeld in artikel
3.1 eerste lid en 3.6,
eerste lid, onderdelen
a en b, van die wet.

Kolom 4
Besluiten
Vaststelling tracé door de
Minister van Infrastructuur
en Milieu. Plan, bedoeld
in artikel 3.6, eerste lid,
onderdeel a en b van de
Wet ruimtelijke ordening,
danwel bij het ontbreken
daarvan het plan bedoeld
in artikel 3.1, eerste lid
van die wet.

Er is sprake van wijziging van een bovengrondse spoorweg. Hierbij geldt dat de drempelwaarde (kolom 2),
een nieuwe spoorbaan die over meer dan 500 meter op meer dan 25 meter van het gebied met een
spoorbestemming ligt, niet wordt overschreden. Het nieuwe spoor ligt direct naast het bestaande spoor,
grotendeels binnen de bestaande spoorzone. Ook een wijziging of uitbreiding met 1 of meer sporen over een
lengte van meer dan 5 kilometer in gevoelig gebied is niet aan de orde: de lengte van de fysieke ingrepen
blijft hier ruim binnen en er is slechts beperkt sprake van gevoelig gebied conform de definitie hiervan uit het
Besluit m.e.r. (kruising van de Linge als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, de EHS). Het project
blijft daarmee onder de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlagen van het Besluit m.e.r. waarmee
een formele m.e.r.-beoordeling met procedurevereisten niet verplicht is. Er dient wel minimaal een vormvrije
m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of er sprake zou kunnen zijn van
mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen (de activiteit is immers wel opgenomen in onderdeel D).

Categorie 1 ‘wegen’: de nieuwe randweg in relatie tot het Besluit m.e.r.
Bij categorie 1 zijn de activiteiten opgenomen in relatie tot de aanleg, wijziging en uitbreiding van wegen. Er
is geen sprake van de wijziging of uitbreiding van een weg (categorie 1.1 uit onderdeel D). Het voornemen
bij het project VMLL is immers om een nieuwe verbinding via een nieuw tracé te realiseren. Er is dus sprake
van de aanleg van een weg. Deze activiteit is opgenomen in categorie 1.2 en 1.3. Categorie 1.3 uit
onderdeel C en D heeft echter alleen betrekking op wegen met vier of meer rijstroken en is dus niet van
toepassing, omdat een randweg met twee rijstroken wordt voorzien. Categorie 1.2 van onderdeel C is
opgenomen in tabel 1-3.
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Er is geen sprake van de aanleg van een autosnelweg. Het Besluit m.e.r. verstaat onder een ‘autoweg’ een
“voor autoverkeer bestemde weg die alleen toegankelijk is via knooppunten of door verkeerslichten
geregelde kruispunten (VRI’s) en waarop het in het bijzonder is verboden te stoppen en te parkeren”. De
essentie van deze definitie is dat het moet gaan om een hogere orde weg. Uitgaande van de duurzaam
veilige categorisering dus een stroomweg of gebiedsontsluitingsweg en geen erftoegangsweg. De beoogde
randweg wordt echter ingericht als erftoegangsweg waarvan alle typen verkeer gebruik mogen maken met
gelijkwaardige kruisingen met bestaande wegen in het gebied zonder verkeerslichten. Daarmee wordt niet
voldaan aan de definitie van autoweg en daarmee wordt ook niet voldaan aan de omschrijving van de
activiteit in kolom 1. Hierdoor geldt de directe m.e.r.-plicht niet en omdat de activiteit ook niet is opgenomen
in onderdeel C en D is voor de randweg op zichzelf ook geen vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig om te
kunnen beoordelen of er sprake zou kunnen zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen.

Tabel 1-3. Relevante activiteiten in relatie tot wegen in onderdeel C van het Besluit m.e.r.
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Activiteiten
Gevallen
Plannen
Besluiten
C 1.2 De aanleg
Het plan, bedoeld in de artikelen De vaststelling van het tracé op grond
van een
5 en 8 jo 9, tweede lid, van de
van de Tracéwet of de Spoedwet
autosnelweg
Planwet verkeer en vervoer, de
wegverbreding door de Minister van
of autoweg
structuurvisie, bedoeld in de
Infrastructuur en Milieu dan wel het plan,
artikelen 2.1, 2.2, 2.3 van de
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,
Wet ruimtelijke ordening en het
onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke
plan, bedoeld in de artikelen 3.1, ordening dan wel bij het ontbreken
eerste lid,3.6, eerste lid,
daarvan van het plan, bedoeld in artikel
onderdelen a en b, van die wet.
3.1, eerste lid, van die wet.

Ingang 2, de randweg in relatie tot de Europese richtlijn
In bijlage II van de Europese richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en
particuliere projecten van 16 april 2014 is in categorie 10e "de aanleg van wegen, havens en
haveninstallaties" aangewezen als activiteit waarvoor beoordeeld moet worden of een milieueffectrapport
moet worden gemaakt. Dus ondanks dat de nieuwe randweg niet valt onder de definitie “wijziging van een
autoweg” uit het Besluit m.e.r., kan op grond van de Europese richtlijn alsnog sprake zijn van een verplichte
m.e.r.-beoordeling. Omdat er in dat geval geen verplichtingen gelden op grond van de Nederlandse
regelgeving kan deze beoordeling vormvrij worden uitgevoerd.

Ingang 3, passende beoordeling Natura 2000
Tot slot kan ook een passende beoordeling Natura 2000 een ingang vormen voor de m.e.r.-plicht. In de Wet
milieubeheer is namelijk geregeld dat als voor een op te stellen plan (waaronder bestemmingsplannen) een
passende beoordeling nodig is, dit plan dan ook meteen m.e.r.-plichtig is. Er worden echter geen effecten op
Natura 2000 gebieden verwacht als gevolg van het project Spooromgeving Geldermalsen. In paragraaf 3.8
(Natuur) is dat nader onderbouwd. Bovendien worden beide projecten niet ruimtelijk mogelijk gemaakt in één
of meerdere bestemmingsplannen, maar in een Tracébesluit. Hiermee is via deze route geen sprake van
m.e.r.-plicht.

Eindconclusie over m.e.r.-verplichtingen
Omdat de wijzingen aan het spoor binnen het project Spooromgeving Geldermalsen beantwoorden aan de
omschrijving van een activiteit zoals is opgenomen in onderdeel D van het Besluit m.e.r. dient voor dit
project minimaal een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of er
sprake zou kunnen zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. De aanleg van de randweg is op
zichzelf niet als activiteit opgenomen in het Besluit m.e.r., maar omdat de randweg wel integraal onderdeel
uitmaakt van het project en de randweg valt binnen de projectencategorie "de aanleg van wegen" uit de
Europese richtlijn wordt deze activiteit ook integraal meegenomen in de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Deze
notitie is zo opgesteld dat deze gebruikt kan worden voor de onderbouwing of sprake kan zijn van
belangrijke nadelige milieugevolgen bij de benodigde planologische procedure op grond van de Tracéwet.
9
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1.3

Eisen en betrokken partijen

Ontbreken procedure bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling
De vormvrije m.e.r.-beoordeling kent geen eigen procedure(-vereisten). De onderbouwing of er wel of niet
een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden, dient onderdeel te zijn van de (moeder-)besluiten, in dit geval
de planologische procedure op grond van de Tracéwet die moet worden doorlopen om het project
Spooromgeving Geldermalsen ruimtelijk mogelijk te maken. Hiertoe is in een vroeg stadium van het project
(voorafgaand aan de effectonderzoeken en start van de planologische procedures) deze notitie opgesteld
waarin is getoetst op mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze resultaten zijn daarmee dus vroeg
in het proces beschikbaar gekomen. De keuze van het bevoegd gezag ten aanzien van de m.e.r.-plicht met
onderbouwing wordt vervolgens opgenomen in het ontwerp Tracébesluit. Op dit ontwerp Tracébesluit zijn,
volgens de vereisten van de Tracéwetprocedure, zienswijzen mogelijk. De vormvrije m.e.r.-beoordeling staat
daarmee in die procedure open voor reacties: in zienswijzen en vooroverlegreacties kan ook worden
ingegaan op de vormvrije m.e.r.-beoordeling en de conclusies die het bevoegd gezag daaraan heeft
verbonden.

Betrokken partijen
Voor het project Spooromgeving Geldermalsen treedt de Minister van Infrastructuur & Milieu op als
initiatiefnemer en de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als het Bevoegd Gezag.
Bij de vaststelling van het Tracébesluit maakt de Staatssecretaris gebruik van de reacties en adviezen die
worden gegeven naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp besluit (met hierin de resultaten
van de vormvrije m.e.r.-beoordeling).

1.4

Doel en opzet van deze vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie

Doel en opzet notitie
Het doel van deze notitie is het leveren van (milieu)informatie aan het bevoegd gezag. Uit deze informatie
komt naar voren of de activiteit mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen kan veroorzaken. Zo nee, dan
kan worden volstaan met de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Zo ja, dan dient de formele m.e.r.beoordelingsprocedure te worden doorlopen of kan er eventueel voor worden gekozen om direct een
formele m.e.r.-procedure te doorlopen.
De beoordeling of sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen vindt plaats aan de hand van drie
criteria uit bijlage III van de EU-richtlijn voor m.e.r. bij projecten (Europese richtlijn betreffende de
milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten van 16 april 2014). Deze criteria staan
weergegeven in Tabel 1-4.
Toetsing aan de beoordelingscriteria vindt plaats in respectievelijk hoofdstuk 2 en 3.

De kenmerken van de activiteit.
Hierbij gaat het om een toelichting op de belangrijkste kenmerken van de voorgenomen activiteit. Dit is
nader beschreven in hoofdstuk 2. Het bijbehorende ontwerp van de randweg is opgenomen in bijlage 1. In
hoofdstuk 2 is ook de mogelijke samenhang met andere projecten in de omgeving beschreven.
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Tabel 1-4. Criteria EU Richtlijn
Criteria

Waarbij in het bijzonder in overweging moet worden genomen:

1. Kenmerken van de activiteit

- Omvang.
- Cumulatie met andere projecten.
- Gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
- Productie van afvalstoffen.
- Verontreiniging en hinder.
- Risico van ongevallen.

2. Plaats van de activiteit

De mate van kwetsbaarheid van het milieu als gevolg van:
- Bestaand bodemgebruik.
- Relatieve rijkdom aan, de kwaliteit en het
regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het
gebied.
- Opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale
aandacht voor ‘gevoelige gebieden’ (waaronder Natura 2000, EHS,
en gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en landschappen
van historisch, cultureel en archeologisch belang).

3. Kenmerken van het potentiële effect,
in samenhang met criteria 1 en 2

- Het bereik van het effect.
- Grensoverschrijdend karakter.
- Orde van grootte en complexiteit van het effect.
- Waarschijnlijkheid van het effect.
- Duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect.

De plaats waar de activiteit plaatsvindt
Indien de uitbreiding is gepland in of in de nabijheid van een gevoelig gebied en negatieve gevolgen heeft
voor dit gebied, kan sprake zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen. De waarden en functies in de
omgeving van het projectgebied van het project Spooromgeving Geldermalsen zijn beschreven in hoofdstuk
3.

Kenmerken van het potentiële effect
De kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen die de activiteit kan hebben. Hierbij gaat het om de
aard en omvang van nadelige gevolgen voor woon- en leefmilieu, natuur, landschap, cultuurhistorie, bodem
en water en overige aspecten. Deze zijn eveneens inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 3. Hierbij is waar
mogelijk gebruik gemaakt van onderzoeken die specifiek voor het project zijn uitgevoerd. De voor lucht
gehanteerde achtergrondconcentraties zijn opgenomen in bijlage 3.
In hoofdstuk 4 is een conclusie opgenomen ten aanzien van de vraag of er voor beide projecten, eventueel
in samenhang met andere projecten in de omgeving, belangrijke milieugevolgen te verwachten zijn en of een
formele m.e.r.-beoordelingsprocedure of m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.
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2

KENMERKEN VAN DE ACTIVITEIT

2.1

Criterium

In dit hoofdstuk is een beschrijving opgenomen van de kenmerken van de voorgenomen activiteit. In Tabel
2-1 wordt de omschrijving weergegeven uit de EU richtlijn m.e.r. ten aanzien van de kenmerken van de
activiteit.

Tabel 2-1. Criterium kenmerken van de activiteit
Criterium
Waarbij in het bijzonder in overweging moet worden genomen:
Kenmerken van activiteit

- Omvang.
- Cumulatie met andere projecten.
- Gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
- Productie van afvalstoffen.
- Verontreiniging en hinder.
- Risico van ongevallen.

Voor het project Spooromgeving Geldermalsen is vooral de omvang, de cumulatie met andere projecten,
hinder en risico van ongevallen van belang. De overige criteria hebben betrekking op meer industriële
activiteiten en zullen om deze reden niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen bij het project
Spooromgeving Geldermalsen. Omvang en relevante andere projecten worden in dit hoofdstuk beschreven;
de aspecten hinder, risico van ongevallen en cumulatie zullen in hoofdstuk 3 (Plaats van de activiteit &
Kenmerken potentiële effect) worden beschouwd.

2.2

Het ontwerp van het project

Benodigde capaciteit voor het knooppunt Geldermalsen
Geldermalsen is een complex knooppunt van spoorlijnen en treindiensten met veel onderlinge
afhankelijkheden. Om in toekomst met PHS voldoende capaciteit en robuustheid te hebben moet het
knooppunt worden aangepast. De toekomstige knoop moet onder meer voldoende capaciteit bieden voor:
•

•
•
•
•
•

6 intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven, via Geldermalsen. Deze gaan vooruitlopend op de
uitvoering van de PHS maatregelen aan de spoorinfrastructuur conform de Voorkeursbeslissing al in de
dienstregeling voor 2018 rijden.
Uitbreiding van 4 naar 6 stoptreinen per uur en per richting als onderdeel van PHS op de lijn Vleuten Utrecht – Geldermalsen (daarvan rijden er twee door van/naar ‘s-Hertogenbosch, twee van/naar Tiel en
twee sprinters keren in Geldermalsen).
Autonome groei van het aantal passerende goederentreinen conform de marktverwachting.
De regionale spoorlijn Geldermalsen – Dordrecht, de Merwedelingelijn.
De stoptreindienst op de lijn Tiel – Utrecht.
De stoptreindienst op de lijn Breda - Den Bosch – Utrecht.

Ontwerp voor sporen en perrons: ‘ontvlechting’ van de treindiensten
De benodigde capaciteit en betrouwbaarheid heeft geleid tot een ontwerp voor sporen en perrons gericht op
maximale ‘ontvlechting’ van de treindiensten. Het bijbehorende spoorgebruik is beschreven in de volgende
paragraaf (2.3) en schematisch weergegeven in figuur 2-3. De belangrijkste kenmerken van het ontwerp zijn:
•

De Merwedelingelijn wordt ontkoppeld (vrij gelegd) van de andere spoorlijnen en treindiensten door het
aanleggen van een extra spoor aan de westkant vanaf de aantakking in Tricht tot station Geldermalsen,
inclusief een nieuw perronspoor en eilandperron inclusief bijbehorende voorzieningen aan de westzijde te
Geldermalsen. Deze ingreep creëert ter plaatse van het station geen extra ruimtebeslag buiten de
spoorzone, omdat het perron met perronspoor aangelegd worden op de te saneren opstelsporen
behorende bij het emplacement. Dit betekent dus dat een aantal opstelsporen gesaneerd wordt.
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•

•
•
•

•

Ten noorden van station Geldermalsen ligt de rivier de Linge. Hier ligt momenteel een tweesporige
spoorbrug overheen. Vanwege het benodigde derde spoor voor de vrijlegging van de Merwedelingelijn
wordt deze spoorbrug aan de westkant verbreed. Het noordelijke landhoofd (Tricht) is al aangelegd. Een
zuidelijk landhoofd ontbreekt nog.
De onderlinge beïnvloeding van de stoptrein op de lijn Geldermalsen – Tiel met de doorrijdende intercity’s
op de lijn Geldermalsen – Den Bosch wordt verminderd door de stoptreindienst uit Tiel sneller binnen te
laten komen en tevens een nieuw zijperron met bijbehorende voorzieningen aan de oostzijde te geven.
De inkorting en herinrichting van het bestaande eilandperron inclusief bijbehorende voorzieningen voor
de sprinters tussen Vleuten, Utrecht en Geldermalsen
Verlengen van het inhaalspoor op het bestaande emplacement van het station Geldermalsen voor
goederentreinen (met een lengte van maximaal ongeveer 740 m) uit de richting van Utrecht in de richting
van Den Bosch. Vanwege het snelheidsverschil tussen intercity’s en goederentreinen moeten de
goederentreinen onderweg worden ingehaald door de intercity’s om zo te borgen dat de reizigerstreinen
en het goederenverkeer elkaar niet belemmeren.
Vermindering van wissels en toepassing van andere type wissels op emplacement Geldermalsen

Maatregelen aan de onderliggende infrastructuur
In samenhang met het spoorontwerp zijn ook maatregelen nodig aan de onderliggende infrastructuur:
•

•

•

Vanwege het derde spoor en de hogere treinintensiteiten worden de twee bestaande overwegen in de
kern Tricht ongelijkvloers gemaakt. Concreet betekent dit voor de overwegen het volgende:
 Nieuwsteeg. Hier wordt een voetgangersonderdoorgang gerealiseerd met trappen en fietsgoten, maar
ook met aanvullende voorzieningen, zodat deze ook gebruikt kan worden door mensen met een
rollator, scootmobiel of rolstoel.
 Lingedijk. Hier wordt zuidelijk van de dijk een onderdoorgang aangelegd voor autoverkeer en
hulpdiensten. Vrachtverkeer zal geen gebruik kunnen maken van deze onderdoorgang. Dit vanwege
een hoogtebeperking van de onderdoorgang (3.60 meter hoog). De onderdoorgang is alleen bedoeld
voor lokaal verkeer. De onderdoorgang Lingedijk krijgt ook voorzieningen voor fietsers en
voetgangers. Aan beide zijden van de weg komt een fietspad en naast het noordelijke fietspad wordt
ook een voetpad gerealiseerd.
Er wordt een nieuwe randweg om Tricht aangelegd. Deze randweg is bedoeld voor het doorgaand
(vracht)verkeer waarmee de Lingedijk en de kern Tricht wordt ontlast. De randweg verbindt de Middelweg
/ Steenoven (ten westen van Tricht) met de Lingedijk / De Twee Morgen (ten oosten van Tricht). Ten
noorden van Tricht wordt de randweg via een onderdoorgang onder het spoor geleid. Deze
onderdoorgang wordt aan de zuidzijde voorzien van een vrij liggend fietspad voor twee richtingen en een
voetpad. Het fietspad en voetpad worden doorgetrokken langs een deel van de randweg, namelijk van de
Meersteeg tot de Langstraat. Vanwege de aanleg van de randweg worden bestaande wegen
gereconstrueerd omdat ze aansluiten op en kruisen met de randweg. Het betreft De Twee Morgen,
Groeneweg, Lingedijk, Meersteeg, Langstraat en Middelweg.
In plaats van het huidige ene eilandperron wijzigt de situatie ter plaatse van het station op basis van de
kenmerken van het spoorontwerp zoals hierboven beschreven in twee eilandperrons en één zijperron. Dit
leidt tot aanzienlijke wijzigingen in de looproutes van de reizigers. Daartoe wordt de bestaande
voetgangersbrug als verbinding tussen de voorpleinen van het station en de perrons vervangen door een
nieuwe voetgangerstunnel inclusief stijgpunten (liften en trappen) ten zuiden van het stationsgebouw. De
gewijzigde transfer vraagt ook extra voorzieningen op het station.

Overzicht maatregelen
Figuur 2-1 geeft een schematisch totaaloverzicht van de maatregelen (Bron Sweco 2016), met de aanleg het
derde spoor, de verbreding van de spoorbrug over de Linge, de spooraanpassingen op het emplacement
van Geldermalsen, de nieuwe en aan te passen perrons, de nieuwe randweg met onderdoorgang onder het
spoor, de nieuwe onderdoorgang Lingedijk en de onderdoorgang voor langzaam verkeer bij de Nieuwsteeg.
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Figuur 2-1. Voorziene maatregelen project Spooromgeving Geldermalsen (Bron Sweco 2016)

Er vindt een herinrichting van het emplacement plaats. Naast het inkorten van het bestaande noord-zuid
gelegen centrale eilandperron (weergegeven in oranje) wordt een nieuw zijperron aan de oostzijde
aangelegd ten behoeve van de sprinter uit Tiel (weergegeven in paars) en een nieuw eilandperron aan de
westzijde ten behoeve van de treinen op de Merwedelingelijn en de andere stoptreindiensten (eveneens
weergegeven in paars). Als gevolg van het nieuwe zijperron aan de oostzijde ten behoeve van de sprinter uit
Tiel wordt de hier aanwezige afscheidende groenstrook tussen de verkeersweg (Genteldijk) en het spoor
verwijderd en wordt de hier aanwezige fietsenstalling verplaatst. De voetgangersbrug als verbinding tussen
de voorpleinen van het station en de perrons wordt vervangen door een nieuwe voetgangerstunnel.
Aan de zuidzijde van het station Geldermalsen buigen de sporen richting Den Bosch en Tiel komend vanuit
noordelijke richting uit elkaar: het spoor richting Den Bosch buigt naar het zuidwesten en het spoor richting
Tiel buigt naar het oosten. De boog richting Tiel wordt beperkt verruimd waarmee hier voor de stoptreinen
een hogere snelheid mogelijk wordt. Het nieuwe spoor wordt beperkt in oostelijke richting verschoven maar
dit resulteert niet in ruimtebeslag buiten de spoorzone.
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2.3

Het gebruik

Spoor

Intensiteiten
Geldermalsen is een belangrijk knooppunt voor het regionale reizigersvervoer en biedt inhaalmogelijkheden
voor intercity’s en goederentreinen. De Merwedelingelijn heeft momenteel een frequentie van 2 treinen per
uur per richting. Hierin worden geen wijzigingen voorzien. De intensiteiten van de reizigerstreinen op het
traject Utrecht – Den Bosch wijzigen echter wel als gevolg van PHS (zie paragraaf 1.1 voor een toelichting
op dit programma). In de gekozen voorkeursvariant voor PHS wordt per uur en per richting de volgende
treindienst voor reizigers voorzien te Geldermalsen (“spoorboekloos reizen”):
•
•

Intercity’s. Op het traject Amsterdam – Eindhoven gaan (vooruitlopend op de uitvoering van de PHS
maatregelen aan de spoorinfrastructuur conform de Voorkeursbeslissing) in de dienstregeling voor 2018
al 6 intercity’s per uur rijden. Nu (in 2016) rijden er vier intercity’s (kwartierdienst).
Sprinters. Op het traject Utrecht Centraal – Geldermalsen gaan in PHS (na uitvoering van de PHS
maatregelen aan de spoorinfrastructuur conform de Voorkeursbeslissing) 6 sprinters per uur per richting
rijden in plaats van 4 nu (in 2016), waarvan 2 sprinters doorrijden naar Tiel, 2 sprinters doorrijden naar
Den Bosch en twee sprinters keren in Geldermalsen.

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tevens tot doel om de verwachte autonome groei
van het goederenvervoer landelijk gezien mogelijk te maken. Een deels aangepaste goederenroutering is
een randvoorwaarde voor het kunnen realiseren van hoogfrequent reizigersvervoer in de brede Randstad.
Daarbij wordt uitgegaan van het faciliteren van de bestaande ongewijzigde hoofdgoederenstroom van
Amsterdam – Breukelen naar Geldermalsen – Betuweroute en vice versa (2 goederenpaden per uur,
evenals in 2014). Conform de meest recente prognoses (zie navolgend tekstkader voor een toelichting)
betekent deze beoogde toekomstvaste PHS routering in combinatie met de autonome groei van het
goederenvervoer dat in 2030 op een gemiddelde werkdag 21 (in het lage economische groeiscenario) tot 45
(in het hoge economische groeiscenario) goederentreinen door Geldermalsen en Tricht rijden. In deze notitie
is bij de milieubeoordeling uitgegaan van de intensiteiten conform het hoge economische groeiscenario
zodat de worst case wordt beoordeeld. Het aantal goederentreinen door Geldermalsen wordt niet beïnvloedt
door de spooraanpassing in Geldermalsen; wijzigingen in het goederenvervoer zijn autonoom en worden
door andere omstandigheden bepaald (bijvoorbeeld marktvraag naar goederenvervoer).

Prognoses goederenvervoer
De herijkte goederenprognoses voor PHS zijn op 28 maart 2013 naar de Tweede Kamer verzonden als
bijlage bij de beantwoording op vragen van de vaste commissie Infrastructuur en Milieu over de toelichting
op de invulling van de bezuinigingen op het infrastructuurfonds (kamerstuk 33-400-A, nr. 48, Verwerking
herijkte goederenprognoses PHS, ProRail, EDMS 3235055 V1-2, 22 maart 2013). De herijking van de
goederenprognoses is gebaseerd op het rapport “Lange termijn perspectief goederenvervoer per spoor”
van TNO uit 2012 (kamerstuk 32-404, nr. 57, 12 juli 2012). Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft
drie scenario’s uitgewerkt om ontwikkelingen in Nederland met betrekking tot onder andere mobiliteit en
bereikbaarheid te voorspellen: een scenario met een lage, een gemiddelde en een hoge economische en
demografische ontwikkeling. De goederenprognoses zijn bepaald voor alle drie deze scenario’s.

In 2014 is door TNO de aannemelijkheid en de geloofwaardigheid van de goederenprognoses getoetst op
basis van cijfers over het werkelijke goederenvervoer in de periode 2010 – 2013 en actuele
toekomstverwachtingen (Toets plausibiliteit prognoses spoorgoederenvervoer, zie navolgend tekstkader
voor een nadere toelichting). Conclusie is dat het midden-scenario en het lage scenario als het meest
plausibel zijn te beschouwen. Het hoge scenario is voor het zichtjaar 2020 niet plausibel en voor de jaren
2030 en 2040 minder plausibel.
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Voor goederentreinen ligt het gemiddelde aantal per (werk)dag (som beide richtingen) tussen Utrecht en
Geldermalsen in de huidige situatie (1e helft 2014) op 17 tot 20. Hierbij komen uitschieters voor naar
beneden in onder andere de weekenden en naar boven. Bij de trillingsmetingen in maart 2014 zijn
bijvoorbeeld op één dag 26 goederentreinen waargenomen.
Het project Spooromgeving Geldermalsen beoogt de robuustheid en betrouwbaarheid van de uitvoering van
de dienstregeling rond het spoorknooppunt Geldermalsen te vergroten en de benodigde capaciteit voor de
hogere intensiteit aan reizigerstreinen te realiseren. Onderdeel van het project is het mogelijk maken van de
verhoging van het aantal sprinters van 4 naar 6 per uur per richting tussen Utrecht en Geldermalsen. De
milieueffecten van deze extra sprinters zijn daarmee onderdeel van de te beoordelen effecten in deze
vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie (zie ook paragraaf 3.2, ‘Studiegebied, referentiesituatie en
scoretoekenning’). De verhoging van het aantal intercity’s van 4 naar 6 per uur per richting tussen
Amsterdam en Eindhoven vindt al plaats voorafgaand aan de uitvoering van het project Spooromgeving
Geldermalsen en is geen gevolg van het project. De groei van het goederenvervoer vindt autonoom plaats
en is dus ook geen gevolg van het project. Omdat de groei van het aantal intercity’s en goederentreinen
onafhankelijk van het project plaats vindt zijn de milieueffecten van deze hogere intensiteiten geen
onderdeel van de te beoordelen effecten in deze vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie.
Bij de milieuonderzoeken ten behoeve van het ontwerp Tracébesluit wordt rekening gehouden met de
toekomstige intensiteiten conform de PHS-dienstregeling in 2030 (dus inclusief de verhoging van het aantal
intercity’s en sprinters en de groei van het goederenvervoer) zodat eventuele milieumaatregelen nu ruimtelijk
mogelijk kunnen worden gemaakt zodat voldoende milieuruimte beschikbaar is voor de toekomstig beoogde
dienstregeling. Deze eventuele milieumaatregelen zijn daarmee wel onderdeel van het project en de
milieueffecten hiervan zijn daarmee onderdeel van de te beoordelen effecten in deze vormvrije m.e.r.beoordelingsnotitie.

Gebruik van de verschillende sporen op het emplacement
Het beoogde gebruik van de verschillende sporen ter plaatse van het emplacement te Geldermalsen is op
hoofdlijnen schematisch weergegeven in figuur 2-2.

Figuur 2-2. Voorziene spoorgebruik te station Geldermalsen na realisatie van het project Spooromgeving Geldermalsen
(IC=intercity, Ut=Utrecht, Ht=Houten, Gdm=Geldermalsen, Tl=Tiel, Ht=’s-Hertogenbosch, Ddr=Dordrecht, ST=stoptrein)
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In de huidige situatie is sprake van 8 sporen, in de toekomstige situatie zijn dat er 7. Het spoorgebruik wijzigt
onder andere door de ontvlechting van de Merwedelingelijn en de verbinding Tiel – Utrecht en de nieuwe
perrons die hiervoor nodig zijn. Spoor 7 wordt gebruikt door de Merwedelingelijn en spoor 1 door de
sprinters uit Tiel richting Utrecht. De intercity’s op de verbinding Utrecht – Den Bosch rijden via de niet langs
de perrons gelegen sporen 2 en 5 door Geldermalsen, evenals de goederentreinen. Spoor 6 langs het
westelijke eilandperron wordt gebruikt als wachtspoor voor de goederentreinen van Utrecht richting Den
Bosch. Spoor 3 wordt gebruikt door de kerende sprinters op de verbinding Vleuten – Utrecht –
Geldermalsen.

Snelheid: sneller optrekken en later afremmen
De maatregelen zijn niet van invloed op de maximale snelheid en de doorrijsnelheid ter plaatse van het
station Geldermalsen. Door de ontvlechting van de Merwedelingelijn en de sprinter Tiel – Utrecht, inclusief
verruiming van de boog richting Tiel en verlegging van de spoorbaan ter plaatse, kunnen de treinen op deze
verbindingen echter wel sneller optrekken en later afremmen waardoor rijtijden korter worden. De sprinter
van en naar Tiel gaat van maximaal 40 naar 60 km/u ter plaatse van de boog. Door het wegvallen van de
wissel op de intakking op het hoofdspoor kunnen de treinen op de Merwedelingelijn dichter bij het
emplacement afremmen en sneller optrekken naar de baanvaksnelheid van 100 km/u. De snelheden van de
andere treinen veranderen niet als gevolg van de nieuwe knoop.

Randweg
De nieuw aan te leggen randweg dient als nieuwe route voor het doorgaande (vracht)verkeer. Vrachtverkeer
zal niet langer over de Lingedijk, door de kern Tricht, kunnen rijden. De weg wordt ingericht als een
erftoegangsweg met een maximum snelheid van 60 km/uur. De weg kent geen gescheiden rijbanen. Er is
sprake van gedeelde gebruiksruimte. Dat wil zeggen dat alle typen verkeer van de weg gebruik maken.
Doordat de overweg Nieuwsteeg wordt vervangen door een onderdoorgang voor langzaam verkeer neemt
het autoverkeer hier sterk af; autoverkeer dat het spoor wil kruisen zal gebruik moeten maken van de
aangepaste onderdoorgang bij de Lingedijk of de nieuwe onderdoorgang bij de randweg.
Uit onderzoek van Goudappel Coffeng (2011) blijkt dat de modelmatig berekende intensiteit van de randweg
ruim 1.300 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) bedraagt in 2020, waarvan ruim 680 vrachtvoertuigen. Op
de Lingedijk tussen de Kerkstraat en De Twee Morgen wordt een afname van het verkeer voorspeld ten
opzichte van de situatie zonder randweg: van ruim 2.500 mvt/etm naar ruim 2.100 mvt/etm. De ‘inprikkers’
van de noordelijke rondweg worden volgens de uitgevoerde berekeningen drukker. Op de noordelijke
Bulkstaat neemt het verkeer toe van 370 naar 570 mvt/etm. Op de Langstraat ter hoogte van bedrijventerrein
Nieuwsteeg neemt de intensiteit door de aanleg van de randweg toe van 780 mvt/etm naar 1.050 mvt/etm.

2.4

Samenhang met andere ontwikkelingen en projecten

Andere ontwikkelingen en projecten kunnen van invloed zijn op de milieueffecten veroorzaakt door project
Spooromgeving Geldermalsen. Als een activiteit een vastgestelde ontwikkeling is, maakt zo’n project
onderdeel uit van de referentiesituatie ten opzichte waarvan de effecten van het project worden bepaald. Bij
niet vastgestelde plannen en projecten kan sprake zijn van cumulatie van effecten met het project
Spooromgeving Geldermalsen.

Voor de periode tot aan 2020 wordt uitgegaan van de autonome instroom van stiller materieel op het spoor.
In het ‘Ontwerp Actieplan omgevingslawaai voor druk bereden hoofdspoorwegen periode 2013 – 2018’ van
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van 30 mei 2013 is als doelstelling opgenomen om in 2020 al het
reizigersvervoer te realiseren met stil materieel en het goederenvervoer te realiseren met tenminste 80% stil
goederenmaterieel en maximaal 20% lawaaiig materieel. Om dit te bereiken worden diverse landelijke
ontwikkelingen en maatregelen voorzien. In lijn met afspraken en beleid wordt uitgegaan van 80% stiller
goederenmaterieel in 2020. Voor reizigerstreinen in 2020 volledig uitgegaan van stiller materieel (materieel
is of vervangen of omgebouwd).
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Ook het project Lingedonk, een woningbouwlocatie aan de noordoostzijde van het station, is onderdeel van
de autonome referentiesituatie. De plannen hiervoor zijn vastgelegd in het Bestemmingsplan Stationsgebied
Oost.

Bij geluidsgevoelige objecten kan sprake zijn van een ‘saneringssituatie’. Dit is een historisch gegroeide
geluidssituatie die de wetgever niet wenselijk heeft geacht bij de invoering van de geluidproductieplafonds
(GPP’s) als onderdeel van de nieuwe geluidwetgeving “Samen werken aan de Uitvoering van Nieuw
Geluidbeleid” (SWUNG, sinds 1 juli 2012 vastgelegd in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer). Deze
geluidsaneringsopgaven, die bij de invoering van de GPP’s nog resteerden, worden te Tricht en
Geldermalsen uitgevoerd als onderdeel van het Meerjaren Programma Geluid (MJPG) van ProRail. Het
saneringsplan moet voor 31 december 2020 ter vaststelling zijn aangeboden aan de minister. Dit plan is voor
Tricht en Geldermalsen echter nog niet vastgesteld. Het is ook nog niet geheel duidelijk welke maatregelen
worden getroffen. Daarom zijn deze maatregelen in deze vormvrije m.e.r.-beoordeling niet meegenomen. Bij
wijziging van een GPP moet volgens de Wet milieubeheer (artikel 11.42 en conform Memorie van toelichting
bij de Invoeringswet geluidproductieplafond, kamerstuk 32625 nr. 3) ook de geluidsanering worden
aangepakt. Dit wordt gekoppelde sanering genoemd. Bij het project Spooromgeving Geldermalsen is
wijziging van GPP’s echter niet aan de orde (zie paragraaf 3.3.2 voor een toelichting). Daarom is de
saneringsopgave ook niet (deels) meegenomen als onderdeel van het project Spooromgeving
Geldermalsen. De realisatie van de saneringsopgave vindt zo mogelijk wel gelijktijdig met de realisatie van
het project Spooromgeving Geldermalsen plaats; het is de bedoeling de MJPG-procedure parallel aan de
tracéwetprocedure voor Spooromgeving Geldermalsen te doorlopen. Daar waar aan de orde kunnen beide
projecten dan wel rekening met elkaar houden voor wat betreft ruimtebeslag, zodat beide projecten elkaar
niet onmogelijk maken.

Het project ‘Meteren – Boxtel’ als onderdeel van PHS met onder andere een inhaalspoor voor
goederentreinen van Den Bosch naar Utrecht is er evenals het project Spooromgeving Geldermalsen op
gericht om PHS in de toekomst mogelijk te maken. Bij de beoordeling van het project Spooromgeving
Geldermalsen in deze notitie is uitgegaan van de treinprognoses conform PHS. Afgezien van de hogere
intensiteiten die alle projecten ten behoeve van PHS samen mogelijk maken liggen deze projecten op
voldoende afstand om cumulatie van effecten te kunnen uitsluiten.
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3

PLAATS ACTIVITEIT & KENMERKEN POTENTIËLE
EFFECT

3.1

Criteria

In dit hoofdstuk is per relevant milieuthema de plaats van de activiteit (de gevoeligheid van het milieu) en het
potentiële effect beschreven. Dit hoofdstuk geeft daarmee inzicht in de aard en omvang van de belangrijkste
gevolgen van het project Spooromgeving Geldermalsen. In tabel 3-1 wordt de beschrijving van de
beoordelingscriteria gegeven uit bijlage III bij de EU-richtlijn m.e.r. ten aanzien van de plaats van de activiteit
en de kenmerken en het potentiële effect. Voor wat betreft de plaats van de activiteit wordt speciale
aandacht gevraagd voor gevoelige gebieden, waaronder gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. De
voorziene fysieke ingrepen vinden deels plaats in de kernen Tricht en Geldermalsen, die vanwege de hogere
bevolkingsdichtheid dus conform de Europese richtlijn kunnen worden aangemerkt als gevoelig gebied. Voor
wat betreft de kenmerken van het potentiële effect wordt opgemerkt dat het project Spooromgeving
Geldermalsen geen grensoverschrijdend karakter heeft.
Tabel 3-1. Criteria t.a.v. de plaats van de activiteit en de kenmerken van het potentiële effect
Criterium
Waarbij in het bijzonder in overweging moet worden genomen:
Plaats van activiteit

De mate van kwetsbaarheid van het milieu als gevolg van:
- Bestaand bodemgebruik.
- Relatieve rijkdom aan, en de kwaliteit en het
regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het
gebied.
- Opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale
aandacht voor ‘gevoelige gebieden’ (waaronder Natura 2000, EHS,
en gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en landschappen
van historisch, cultureel en archeologisch belang).

Kenmerken van het potentiële
effect, in samenhang met de
kenmerken en plaats van het
project

- Het bereik van het effect.
- Grensoverschrijdend karakter.
- Orde van grootte en complexiteit van het effect.
- Waarschijnlijkheid van het effect.
- Duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect.

3.2

Studiegebied, referentiesituatie en scoretoekenning

Project- en studiegebied
Het projectgebied is het gebied waar de concrete fysieke projectmaatregelen, zoals beschreven in paragraaf
2.2, zijn voorzien. Figuur 2-1 geeft globaal de ligging van het projectgebied weer. Het studiegebied is het
gebied waarbinnen relevante milieueffecten als gevolg van het project Spooromgeving Geldermalsen
kunnen optreden en wordt dus bepaald door de reikwijdte van de potentiële effecten. Deze reikwijdte kan per
milieuaspect en per onderdeel van het project verschillen. Zo zullen de effecten van de fysieke maatregelen
zelf vooral lokaal zijn. De effecten als gevolg van het gewijzigde gebruik van de spoor- en weginfrastructuur,
zoals beschreven in paragraaf 2.3, kunnen echter verder reiken.
De effecten van het gewijzigd gebruik van de verschillende sporen op het emplacement van Geldermalsen
en de effecten van het sneller optrekken en later afremmen van de stoptreinen blijven beperkt tot het
stationsgebied en naaste omgeving. Het gebruik van het extra spoor aan de westkant vanaf de aantakking in
Tricht tot station Geldermalsen door treinen op de Merwedelingelijn leidt ter plaatse tot effecten. De effecten
als gevolg van verschillen in de treinintensiteiten reiken echter verder. Onderdeel van het project is het
mogelijk maken van de verhoging van het aantal sprinters van 4 naar 6 per uur per richting tussen Utrecht
en Geldermalsen. Te Utrecht is het Tracébesluit Doorstroomstation Utrecht (DSSU) vastgesteld waarbij al
rekening is gehouden met extra sprinters tot en met de A12 ten noorden van Houten. Het studiegebied in
deze vormvrije m.e.r.-beoordeling loopt daarmee van Geldermalsen tot de A12 ten noorden van Houten. In
figuur 3-1 is het studiegebied in aanvulling op het projectgebied globaal weergegeven.
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Figuur 3-1. Globale ligging van het studiegebied in aanvulling op het projectgebied (Bron Sweco 2016)

Het gebruik van de nieuwe randweg tussen de Middelweg / Steenoven (ten westen van Tricht) en de
Lingedijk / De Twee Morgen (ten oosten van Tricht) leidt ter plaatse tot effecten. Daarnaast is de nieuwe
randweg, de vervanging van de overweg Nieuwsteeg door een onderdoorgang voor langzaam verkeer en
het afsluiten van de onderdoorgang Lingedijk voor vrachtverkeer van invloed op het verplaatsingspatroon in
en rond Tricht. Op de Lingedijk en bij de Nieuwsteeg nemen de intensiteiten af en op de wegen die
aansluiten op de randweg nemen de intensiteiten toe. Omdat deze intensiteitsverschillen mogelijk tot
effecten kunnen leiden, maken deze wegen onderdeel uit van het studiegebied in deze vormvrije m.e.r.beoordeling.

Referentiesituatie
De milieueffecten van het project Spooromgeving Geldermalsen worden in deze vormvrije m.e.r.beoordelingsnotitie beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie: dit is de situatie die ontstaat zonder
dat het project wordt gerealiseerd, maar met de voorziene autonome ontwikkelingen in het studiegebied. De
verhoging van het aantal intercity’s van 4 naar 6 per uur per richting tussen Amsterdam en Eindhoven vindt
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al plaats voorafgaand aan de uitvoering van het project Spooromgeving Geldermalsen en is daarmee
onderdeel van de referentiesituatie, evenals de autonome groei van het goederenvervoer (zie paragraaf 2.3
‘Gebruik’). Voor de periode tot aan 2020 wordt daarbij uitgegaan van de autonome instroom van stiller
materieel op het spoor (zie paragraaf 2.4 ‘Samenhang met andere ontwikkelingen en projecten’).

Effectbeoordeling
De potentiële effecten van het project zijn beoordeeld aan de hand van onderstaande vijfpuntsschaal. Hierbij
zijn waar relevant steeds twee scores toegekend: een effectscore zonder aanvullende maatregelen en
effectscores met aanvullende maatregelen om effecten te voorkomen dan wel te beperken (de zogenoemde
mitigerende maatregelen).

Tabel 3-2. Scoretabel.
Score

Toelichting

--

Mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen ten opzichte van de referentiesituatie

-

Nadelige milieugevolgen ten opzichte van de referentiesituatie, maar niet mogelijk belangrijk

0

Neutraal

+

Positief effect ten opzichte van de referentiesituatie

++

Zeer positief effect ten opzichte van de referentiesituatie

3.3

Geluid

3.3.1

Plaats van de activiteit

Het gebruik van het spoor, de nieuwe randweg en de overige verkeerswegen in het gebied is van invloed op
het geluidsniveau in de omgeving van deze infrastructuur. Zoals beschreven in paragraaf 3.2 is het project
Spooromgeving Geldermalsen door ingrepen in de spoorinfrastructuur van invloed op het gebruik van het
spoor tussen Utrecht en Geldermalsen en door de aanleg van de nieuwe randweg en de aanpassingen aan
bestaande overwegen van invloed op het verplaatsingspatroon in en rond Tricht. Het bebouwde gebied van
de kernen Tricht en Geldermalsen en de bebouwde gebieden langs het spoor tussen Tricht en Utrecht
(vooral Houten en Culemborg) kunnen vanwege de hogere bevolkingsdichtheid conform de Europese
richtlijn voor m.e.r. bij projecten worden aangemerkt als gevoelig gebied. Veel voor wat betreft geluid
kwetsbare functies liggen op relatief korte afstand van het spoor, de nieuwe randweg en de overige
verkeerswegen in en rond Tricht.

3.3.2

Kenmerken van het potentiële effect

Wetgeving
Het wettelijk kader ten aanzien van de toegestane geluidbelasting vanwege hoofdspoorwegen (en
rijkswegen) wordt gevormd door hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Deze geluidwetgeving, die sinds 1
juli 2012 van kracht is, wordt ook wel aangeduid als SWUNG, een afkorting van Samen Werken in de
Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid. In deze wetgeving zijn voor het spoor geluidproductieplafonds (GPP’s)
vastgesteld. Dit zijn de maximale toegestane geluidwaarden op referentiepunten op circa 50 meter van het
buitenste spoor. De GPP’s zijn vastgesteld op basis van het gemiddelde geluidsniveau over de jaren 2006,
2007 en 2008 plus 1,5 dB of op basis van een recent vastgesteld besluit. De GPP’s voorkomen dat een
groei van het geluid mogelijk is zonder dat hierbij passende maatregelen worden getroffen. De
geluidsaneringssituaties (historisch gegroeide onwenselijke geluidssituaties), die bij de vaststelling van de
GPP’s nog resteerden, worden opgelost als onderdeel van het Meerjaren Programma Geluid (MJPG) van
ProRail. Indien door een project overschrijding van de GPP’s dreigt, moeten maatregelen afgewogen worden
bij de overschrijdingslocaties om de overschrijding teniet te doen.
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De randweg is een gemeentelijke weg. Daarmee geldt voor deze weg de Wet geluidhinder als wettelijk
kader. In deze wet is vastgelegd dat de geluidbelasting op zogenaamde geluidgevoelige bestemmingen
(woningen, ziekenhuizen, scholen, verpleeghuizen) die binnen de geluidzone van de weg staan onder een
bepaalde grens moet blijven. De wet is niet van toepassing op wegen met een 30 km/uur-regime. Wel dient
in dat geval een beoordeling plaats te vinden aan een goede ruimtelijke ordening.

De autonome ontwikkeling
In lijn met afspraken en beleid (zie paragraaf 2.4) wordt uitgegaan van 80% stiller goederenmaterieel in
2020. Voor reizigerstreinen wordt in 2020 volledig uitgegaan van stiller materieel (materieel is of vervangen
of omgebouwd).

Het potentiële effect van het project Spooromgeving Geldermalsen

Spoor
In 2016 is door dBvision een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarbij de geluidbelasting na realisering van
het project Spooromgeving Geldermalsen is getoetst aan de vigerende GPP’s voor respectievelijk het
gedeelte Geldermalsen en het gedeelte Utrecht – Geldermalsen (11 november 2016, kenmerk PRO066-0702sl en PRO066-06-02sl). De geluidsbelasting is het resultaat van het project (met gebruik van het spoor
conform PHS-prognoses) en ontwikkelingen die los van het project autonoom plaats vinden.
Ontwikkelingen met een ongunstige invloed op de geluidsbelasting zijn:
•
•
•
•
•

Project: uitbreiding van 4 naar 6 sprinters per uur en per richting tussen Utrecht en Geldermalsen.
Project: sneller optrekken en later afremmen van de sprinters van en naar Tiel en de treinen op de
Merwedelingelijn bij station Geldermalsen.
Project: het spoor komt op diverse locaties dichter bij de referentiepunten van de GPP’s te liggen met
vooral ter plaatse van het extra spoor aan de westkant vanaf de aantakking in Tricht tot station
Geldermalsen.
Autonoom: uitbreiding van 4 naar 6 intercity’s per uur en per richting tussen Amsterdam en Eindhoven.
Autonoom: groei van het aantal passerende goederentreinen conform de marktverwachting.

Ontwikkelingen met een gunstige invloed op de geluidsbelasting zijn:
•
•

Project: het nieuwe spoor ter plaatse van het emplacement van Geldermalsen wordt aangelegd met een
moderne stillere bovenbouw (betonnen dwarsliggers en doorgelast spoor).
Autonoom: instroom van stiller materieel, zowel voor reizigersvervoer als goederenvervoer.

Daarnaast wijzigt de spoorligging en het gebruik van de verschillende sporen op het emplacement van
Geldermalsen wat lokaal zowel een gunstige als een ongunstige invloed op de geluidsbelasting kan hebben.
De geluidsbelasting blijft volgens de modelberekeningen binnen de GPP’s. Ondanks de toename van de
intensiteit daalt de geluidbelasting. Dit wordt vooral veroorzaakt door de inzet van stiller materieel. Doordat
geen overschrijdingen van het GPP te verwachten zijn wordt in beide onderzoeken geconcludeerd dat de
geluidsbelasting op woningen niet hoeft te worden beschouwd en het afwegen van geluidmaatregelen in het
kader van de regelgeving met betrekking tot geluid niet aan de orde is. Ook hoeft daarmee de
geluidsanering in het kader van het project Spooromgeving Geldermalsen niet gekoppeld te worden
aangepakt; dit is alleen verplicht bij wijziging van GPP’s. De geluidsaneringsopgaven worden uitgevoerd als
onderdeel van het Meerjaren Programma Geluid (MJPG) van ProRail, los van het project Spooromgeving
Geldermalsen.

Randweg
In 2016 heeft dBvision een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting van de nieuwe
randweg rondom Tricht (18 mei 2016, kenmerk PRO066-03-02rm). Uit het onderzoek blijkt dat de
geluidbelasting langs de nieuwe randweg, zonder aanvullende geluidmaatregelen, grotendeels binnen de
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hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB blijft. Enkel bij de aansluitingen bij de Meersteeg en de
Groeneweg/Lingedijk wordt, zonder geluidmaatregelen, de 48 dB overschreden voor tien woningen. Uit het
onderzoek blijkt dat de volgende geluidmaatregelen doelmatig zijn:
•
•

Aansluiting Lingedijk/Groeneweg: toepassing stil wegdek (150 meter).
Aansluiting Meersteeg: toepassing stil wegdek (110 meter) en geluidschermen aan weerszijden van de
weg van 2 meter hoog en 50 meter lang (noordzijde en zuidzijde ten oosten van de nieuwe aansluiting).

Hiermee wordt voor drie van de tien woningen de beoogde 48 dB bereikt. Voor de resterende zeven
woningen (Meersteeg 28, 30A en Groeneweg 56, 58, 60 en de Lingedijk 7A, 50) is de vaststelling van een
hogere waarde nodig. De geluidsbelasting varieert hier van 49 tot 52 dB.
De aanleg van de nieuwe randweg heeft een fysieke invloed op een aantal bestaande wegen die door de
randweg worden gekruist. Indien bij deze wegen sprake is van een geluidzone (een maximum snelheid van
meer dan 30 km/uur) en een toename van de geluidbelasting van meer dan 2 dB is sprake van een
reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder waardoor maatregelen moeten worden onderzocht. Bij geen
van kruisende wegen is echter sprake van reconstructie en zijn dus ook geen maatregelen aan de orde.
De aanleg van de randweg leidt op een beperkt aantal aansluitende wegen tot een toename van de
verkeersintensiteiten en daarmee tot een toename van de geluidbelasting. Dit betreft de Kerkstraat (circa 4
dB), de Bulkstraat (circa 2 dB), Laan van Crayestein (Raamweg tot Lingedijk, circa 2 tot 3 dB) en Meersteeg
(noord van de randweg, circa 3 dB). De maximale geluidbelasting bij woningen langs deze wege varieert van
41 tot 48 dB.

De bestaande route via de Lingedijk door de kern van Tricht
In 2013 heeft dBvision een QuickScan uitgevoerd naar de geluidsbelasting bij de bestaande route via de
Lingedijk door de kern van Tricht (19 juni 2013, kenmerk PRO066-01-04ew). De Lingedijk is een 30 km/uurweg, waarmee de Wet geluidhinder niet van toepassing is op deze weg. De overweg Lingedijk verdwijnt en
maakt plaats voor een onderdoorgang waarbij lokaal sprake is van een grotere afstand tot de woningen en
van een verdiepte ligging (afscherming). Tevens wordt de Lingedijk afgesloten voor vrachtverkeer. Deze
ingrepen leiden tot een afname van de geluidsbelasting bij alle onderzochte woningen ten opzichte van de
huidige situatie, variërend van 1 tot 10 dB. Binnen het project wordt de overweg Nieuwsteeg vervangen door
een onderdoorgang voor langzaam verkeer waardoor ook hier sprake is van minder verkeer.

Conclusie
Wat betreft het spoordeel heeft het project Spooromgeving Geldermalsen vooral vanwege de hogere
intensiteit aan sprinters over een groot deel van het studiegebied tot Utrecht een ongunstige invloed op de
geluidsbelasting ten opzichte van de autonome referentiesituatie. Echter, vooral dankzij de autonome
instroom van stiller materieel blijft de geluidsbelasting onder de vigerende GPP’s en zijn geen maatregelen
nodig. Het project heeft dus weliswaar een ongunstige invloed op de geluidsbelasting, maar het verwachte
treingebruik in combinatie met de aangepaste sporen lay-out blijft binnen de geluidruimte die de huidige
geluidproductieplafonds bieden. De beoordeling is dan ook dat er voor wat betreft geluid geen mogelijk
belangrijk nadelig milieugevolg vanwege het project zal optreden (score -).
Ter plaatse van de randweg en een beperkt aantal aansluitende wegen is sprake van een hogere
geluidbelasting, maar deze blijft grotendeels binnen de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. Enkel
bij de aansluitingen bij de Meersteeg en de Groeneweg/Lingedijk wordt de 48 dB overschreden voor tien
woningen. Met de doelmatige geluidmaatregelen ter plaatse (stil wegdek bij beide aansluitingen en korte
twee meter hoge geluidschermen aan weerszijden van de weg bij de Meersteeg) is nog bij zeven woningen
sprake van een overschrijding (49 tot 52 dB). Gezien de beperkte omvang en ernst van deze overschrijding
van de voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten langs de randweg kunnen belangrijke nadelige
milieugevolgen worden uitgesloten (zowel zonder als met maatregelen ter plaatse van de aansluitingen).
Ter plaatse van de bestaande route via de Lingedijk door de kern van Tricht is sprake van een afname van
de geluidsbelasting bij alle onderzochte woningen ten opzichte van de huidige situatie, variërend van 1 tot 10
dB. Ook ter plaatse van de Nieuwsteeg, waar de bestaande overweg wordt vervangen door een
onderdoorgang voor langzaam verkeer, is sprake van een afname van de geluidsbelasting.
23

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING
SPOOROMGEVING GELDERMALSEN

De randweg zorgt daarmee voor versterking van de leefbaarheid van de woonkern Tricht. Een deel van de
verkeersstroom wordt uit het gevoelige gebied (woonkern Tricht) naar het buitengebied geleid waardoor
duidelijk minder gevoelige bestemmingen worden getroffen. Er worden in essentie geen extra
verkeersstromen gegenereerd. De Lingedijk en de Nieuwsteeg met omliggende woonbebouwing worden
ontlast. Het totale geluidseffect van de randweg wordt daarmee positief beoordeeld (score +), zowel zonder
als met maatregelen ter plaatse van de aansluitingen.

3.4

Luchtkwaliteit

3.4.1

Plaats van de activiteit

De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door het gebruik van het spoor, de nieuwe randweg en de overige
verkeerswegen in het gebied. Zoals beschreven in paragraaf 3.2 is het project Spooromgeving
Geldermalsen door ingrepen in de spoorinfrastructuur van invloed op het gebruik van het spoor tussen
Utrecht en Geldermalsen en door de aanleg van de nieuwe randweg en de aanpassingen aan bestaande
overwegen van invloed op het verplaatsingspatroon in en rond Tricht. Het bebouwde gebied van de kernen
Tricht en Geldermalsen en de bebouwde gebieden langs het spoor tussen Tricht en Utrecht (vooral Houten
en Culemborg) kunnen vanwege de hogere bevolkingsdichtheid conform de Europese richtlijn voor m.e.r. bij
projecten worden aangemerkt als gevoelig gebied. Veel voor wat betreft luchtkwaliteit kwetsbare functies
liggen op relatief korte afstand van het spoor, de nieuwe randweg en de overige verkeerswegen in en rond
Tricht.

3.4.2

Kenmerken van het potentiële effect

Wetgeving
Normen Luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer
Bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft grenswaarden voor de concentraties in de
buitenlucht van de stoffen stikstofdioxide (NO 2), fijn stof (PM10), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen
(C6H6), koolmonoxide (CO) en benzo(a)pyreen (BaP). Enkel voor de luchtcomponenten stikstofdioxide (NO 2)
en fijn stof (PM10) kunnen in Nederland overschrijdingen van de norm ontstaan. Voor de overige
luchtcomponenten kan worden gesteld dat altijd ruim zal worden voldaan aan de normen en kunnen
belangrijke nadelige milieugevolgen worden uitgesloten.
Voor stikstofdioxide (NO2) geldt vanaf 1 januari 2015 een grenswaarde van 40 µg/m 3 als de jaargemiddelde
concentratie en een uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m 3 die maximaal 18 keer per jaar mag worden
overschreden. Vanaf 11 juni 2011 geldt voor fijn stof (PM10) een grenswaarde voor de jaargemiddelde
concentratie van 40 µg/m 3 en de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m 3 die maximaal 35 dagen per
jaar mag worden overschreden. Het aantal overschrijdingsdagen wordt ongeveer overschreden bij een
jaargemiddelde concentratie van 31,7 µg/m 3.
Vanaf 1 januari 2015 geldt een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM 2,5) van 25
µg/m3. De PM10 - en PM2,5 - concentraties zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Uitgaande van de huidige kennis
over emissies en concentraties van PM10 en PM2,5 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een analyse
uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse bepaling van de GCN. Op basis van deze analyse kan worden
gesteld dat, indien aan de grenswaarden voor PM10 wordt voldaan, ook aan de norm voor PM2,5 wordt
voldaan.

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
Indien wordt voldaan aan de aangegeven normen, is er geen knelpunt aanwezig. Indien er wel een
overschrijding van de normen aanwezig is, is het nog de vraag of het project relevant bijdraagt aan de
eventuele verslechtering van de luchtkwaliteit. Gelijktijdig met de luchtkwaliteitseisen in de Wet milieubeheer
is het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ van 30 oktober 2007 in werking
getreden. Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie NO 2 of PM10 in de
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buitenlucht als de 3% grens niet wordt overschreden. Hiermee wordt bedoeld 3% van de grenswaarde (40
µg/m3) voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof of stikstofdioxide. Dit betekent dat feitelijk een toename
van 1,2 µg/m3 toelaatbaar wordt geacht.

De autonome ontwikkeling: achtergrondconcentraties
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (verder: RIVM) berekent jaarlijks de
achtergrondconcentraties in heel Nederland, de zogenoemde GCN. Het RIVM is een onafhankelijk instituut
dat hiervoor samenwerkt met onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO. Het RIVM
neemt in haar berekeningen alle nieuwe bouw- en infrastructuurprojecten mee, evenals nieuw milieubeleid.
De berekening worden uitgevoerd zowel voor een net gepasseerd jaar (zo rapporteert Monitoringsrapport
2012 over 2011) als voor verschillende toekomstjaren (2015 en 2020), wanneer voldaan moet zijn aan
bepalende wettelijke grenswaarden. In het NSL wordt gebruik gemaakt van een scenario met een relatief
hoge groei, het zogenoemde Global Economy ‘GE’-scenario. Het GE-scenario veronderstelt een hoge
economische groei en daarmee een relatief hoge groei van de uitstoot als gevolg van meer activiteiten en
vervoersbewegingen. Dit is een worst-case benadering, om er zeker van te zijn dat we tijdig voldoen aan de
wettelijke grenswaarden, ongeacht de economische ontwikkelingen.
In tabellen 3-3 en 3-4 zijn de achtergrondconcentraties NO2 en PM10 voor respectievelijk het peiljaar 2015 en
2020 rond het projectgebied weergegeven. Deze achtergrondconcentraties zijn bepaald op basis van de
GCN-data zoals beschikbaar waren tijdens het opstellen van de eerste versie van dit rapport (september
2013). Deze achtergrondconcentraties worden weergegeven in kilometervlakken. Dit houdt in dat de
concentraties zijn gemiddeld per vierkante kilometer, waardoor deze lokaal hoger (of lager) kunnen zijn dan
de aangegeven waarden. In tabellen 3-3 en 3-4 is van de kilometervakken in het betreffende deel van het
studiegebied zowel de laagste als de hoogste waarde weergegeven (het studiegebied langs het spoor ten
noorden van de aantakking van de Merwedelingelijn tot Utrecht is niet weergegeven). De
achtergrondconcentraties liggen voor het betreffende deel van het studiegebied niet alleen in 2020, maar
ook al in 2015 (ruim) onder de wettelijke grenswaarden. Het gebruik van meer recente GCN-data zal niet tot
andere inzichten leiden.

Tabel 3-3. Achtergrondconcentraties stikstofdioxide en fijn stof, peiljaar 2015 (GCN)
Stikstofdioxide (NO2)

Fijn stof (PM10)*

(grenswaarde 40 µg/m3)

(grenswaarde 40 µg/m3)

Tricht: randweg, aftakking Merwedelingelijn

19,0 – 20,4 µg/m3

23,3 – 23,6 µg/m3

Geldermalsen: station, aftakking Tiel

20,6 – 21,2 µg/m3

23,4 - 23,6 µg/m3

Trajectdeel

3

* exclusief aftrek zeezoutcorrectie (correctie: jaargemiddelde 2 µg/m en 2 overschrijdingsdagen)

Tabel 3-4. Achtergrondconcentraties stikstofdioxide en fijn stof, peiljaar 2020 (GCN)
Stikstofdioxide (NO2)

Fijn stof (PM10)*

(grenswaarde 40 µg/m3)

(grenswaarde 40 µg/m3)

Tricht: randweg, aftakking MLL

15,6 – 16,8 µg/m3

21,9 – 22,2 µg/m3

Geldermalsen: station, aftakking Tiel

16,7 – 17,4 µg/m3

22,1 - 22,2 µg/m3

Trajectdeel

* exclusief aftrek zeezoutcorrectie (correctie: jaargemiddelde 2 µg/m3 en 2 overschrijdingsdagen)

Het potentiële effect van het project Spooromgeving Geldermalsen

Spoor
Het project Spooromgeving Geldermalsen heeft mede tot doel om een hogere intensiteit aan reizigerstreinen
op het traject Utrecht – Geldermalsen mogelijk te maken (conform de PHS-prognoses: twee extra sprinters).
De intensiteit van reizigerstreinen op de Merwedelingelijn wijzigt als gevolg van het project niet. Elektrisch
materieel zal ter plaatse geen of een te verwaarlozen effect opleveren op de luchtkwaliteit (alleen slijpsel als
gevolg van remmen of bovenleiding). Reizigerstreinen, zowel op de Merwedelingelijn als op de corridor
Utrecht – ’s-Hertogenbosch worden elektrisch aangedreven. Alleen dieselmotoren kunnen een effect hebben
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op de lokale luchtkwaliteit, waarmee in de praktijk alleen goederentreinen relevant zijn. Het project
Spooromgeving Geldermalsen heeft echter geen invloed op de intensiteit aan goederentreinen. De effecten
op de lokale luchtkwaliteit als gevolg van het treinverkeer zullen dus beperkt zijn. De ruimte tussen de
berekende achtergrondconcentraties voor 2020 (en zelfs 2015) is ruim voldoende om te kunnen stellen dat
overschrijding van de norm als gevolg van het treinverkeer niet aan de orde zal zijn.
In het kader van het ontwerp Tracébesluit is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd voor het traject
Geldermalsen – Utrecht (Sweco, 16 november 2016). Hierbij zijn de toekomstig voorziene treinintensiteiten
op het traject zowel voor 2022 als 2030 getoetst aan de grenswaarden, inclusief de autonome groei van het
goederenvervoer en de autonome toename van het aantal reizigerstreinen (de vijfde en zesde intercity
tussen Amsterdam en Eindhoven). Hierbij wordt het beeld bevestigd: de berekende waarden voor NO2, PM10
en PM2,5 liggen ruim onder de grenswaarden.

Randweg
De realisatie van de nieuwe randweg heeft als gevolg dat de lokale luchtkwaliteit ter plaatse van de randweg
zelf zal verslechteren. Zowel de NO2 - als PM10 -concentraties zullen nabij de nieuwe randweg toenemen. De
ruimte tussen de berekende achtergrondconcentraties en de wettelijke grenswaarde van 40 µg/m 3 is voor
2020 en zelfs 2015 echter ruim voldoende om te kunnen stellen dat van een overschrijding van de norm
geen sprake zal zijn. Als gevolg van de realisatie van de nieuwe randweg zal het verplaatsingspatroon in de
omgeving veranderen. Dit heeft op het gebied van luchtkwaliteit vooral in het centrum van Tricht een positief
effect, onder andere vanwege het verbod op vrachtverkeer op de Lingedijk. Dit vrachtverkeer zal grotendeels
gebruik gaan maken van de nieuwe randweg.
In het kader van het ontwerp Tracébesluit is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd voor het gebied rond
het spoor en de randweg bij Tricht en Geldermalsen (Sweco, 16 november 2016). Hierbij zijn de toekomstig
voorziene intensiteiten zowel voor 2022 als 2030 getoetst aan de grenswaarden. Hierbij wordt het beeld
bevestigd: de berekende waarden voor NO2, PM10 en PM2,5 liggen ruim onder de grenswaarden.

Conclusie
De effecten op de lokale luchtkwaliteit als gevolg van het treinverkeer zullen beperkt zijn (score 0). De
randweg resulteert in een lokale verslechtering van de luchtkwaliteit, maar mogelijke belangrijke nadelige
milieugevolgen als gevolg hiervan kunnen worden uitgesloten. Ter plaatse van de nieuwe randweg nemen
de NO2 -, PM10 - en PM2,5 - concentraties licht toe, maar hierbij worden geen normen overschreden. De
noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen is dan ook niet aan de orde. Daarnaast heeft de
nieuwe randweg ook een positief effect op de luchtkwaliteit, doordat het verplaatsingspatroon in de
omgeving zal veranderen. De randweg zorgt daarmee voor versterking van de leefbaarheid van de
woonkern Tricht. Een deel van de verkeersstroom wordt uit het gevoelige gebied (woonkern Tricht) naar het
buitengebied geleid waardoor duidelijk minder gevoelige bestemmingen worden getroffen. Er worden in
essentie geen extra verkeersstromen gegenereerd. De Lingedijk en de Nieuwsteeg met omliggende
woonbebouwing worden ontlast. Het totale effect van de randweg op de luchtkwaliteit wordt daarmee positief
beoordeeld (score +). Maatregelen zijn niet aan de orde.

3.5

Trillingen

3.5.1

Plaats van de activiteit

Het gebruik van het spoor is van invloed op het trillingsniveau in de omgeving van het spoor. Zoals
beschreven in paragraaf 3.2 is het project Spooromgeving Geldermalsen door ingrepen in de
spoorinfrastructuur van invloed op het gebruik van het spoor tussen Utrecht en Geldermalsen. Het
bebouwde gebied van de kernen Tricht en Geldermalsen en de bebouwde gebieden langs het spoor tussen
Tricht en Utrecht (vooral Houten en Culemborg) kunnen vanwege de hogere bevolkingsdichtheid conform de
Europese richtlijn voor m.e.r. bij projecten worden aangemerkt als gevoelig gebied. Veel voor wat betreft
trillingen kwetsbare functies liggen op relatief korte afstand van het spoor.
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3.5.2

Kenmerken van het potentiële effect

Toetsingskader
Door de Stichting Bouwresearch (SBR) is de SBR-richtlijn opgesteld; de SBR-richtlijn is in Nederland de
meest gebruikte richtlijn voor het beoordelen van trillingen en bestaat uit drie delen:
•
•
•

Deel A: schade aan gebouwen.
Deel B: hinder voor personen in gebouwen.
Deel C: verstoring van apparatuur.

De Beleidsregel trillinghinder spoor (Bts) is een wijziging van en aanvulling op de SBR-richtlijn deel B en
verplicht voor Tracébesluiten.

Het potentiële effect van het project Spooromgeving Geldermalsen
Bij nieuwe goed gefundeerde asfaltwegen zijn de effecten als gevolg van trillingen zeer beperkt en daarmee
is dit aspect voor wat betreft de beoordeling van de randweg in deze notitie niet relevant (kan niet leiden tot
belangrijke nadelige milieugevolgen).
Het effect van trillingen van het spoor is onderzocht in een drietal rapportages:
•
•
•

Trillingsonderzoek ter plaatse van de fysieke maatregelen aan het spoor (het projectgebied bij
Geldermalsen en Tricht, Railinfra Solutions, 8 november 2016, versie 1.0 definitief, kenmerk RIS4377/beii/004).
Maatregelenrapport behorend bij het trillingsonderzoek (Railinfra Solutions, 15 november 2016, versie 1.0
definitief, kenmerk RIS437-7/pouc/005).
Onderzoek trillingen PHS A2-corridor deeltraject Utrecht – Geldermalsen (Witteveen+Bosch, 21
november 2016, versie 1.0 definitief, kenmerk UT792-1/16-019.448).

Het effect van trillingen van het spoor is afhankelijk van een aantal zaken. Zo zijn de treinintensiteiten van
belang, de snelheden, het type treinen dat van het tracé gebruik maakt en de afstand tot bebouwing. Bij het
bepalen van de effecten wordt onderscheid gemaakt in maximale trillingsniveaus en gemiddelde
trillingsniveaus. Toetsing van de resultaten vindt plaats aan de Beleidsregel trillinghinder spoor (Bts). Daarbij
is het trillingsniveau in de plansituatie (uitgaande van de toekomstige PHS-dienstregeling) afgezet tegen het
trillingsniveau in de huidige situatie. Het trillingsniveau in de plansituatie is het resultaat van het project en
ontwikkelingen die los van het project autonoom plaats vinden. Ontwikkelingen met een ongunstige invloed
op de trillingsniveau zijn:
•
•
•
•
•

Project: uitbreiding van 4 naar 6 sprinters per uur en per richting tussen Utrecht en Geldermalsen.
Project: sneller optrekken en later afremmen van de sprinters van en naar Tiel en de treinen op de
Merwedelingelijn bij station Geldermalsen.
Project: het spoor komt dichter bij woningen te liggen ter plaatse van het extra spoor aan de westkant
vanaf de aantakking in Tricht tot station Geldermalsen.
Autonoom: uitbreiding van 4 naar 6 intercity’s per uur en per richting tussen Amsterdam en Eindhoven.
Autonoom: groei van het aantal passerende goederentreinen conform de marktverwachting.

Daarnaast wijzigt de spoorligging en het gebruik van de verschillende sporen op het emplacement van
Geldermalsen wat lokaal zowel een gunstige als een ongunstige invloed op het trillingsniveau kan hebben.

Het project heeft geen invloed op de maximale trillingsniveaus bij woningen omdat de goederentreinen
hiervoor maatgevend zijn en het project heeft geen invloed op deze treinen:
•
•
•

Het extra spoor aan de westkant vanaf de aantakking in Tricht tot station Geldermalsen wordt niet door
goederentreinen gebruikt.
De snelheden van de goederentreinen wijzigen niet.
Er worden geen wissels gewijzigd in de nabijheid van woningen.

De Bts hanteert een grenswaarde van 0,1 voor het gemiddelde trillingsniveau bij gevoelige bestemmingen.
Uit de onderzoeken blijkt dat:
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•

•
•
•

Ter plaatse van het projectgebied te Geldermalsen in de huidige situatie geen sprake is van een
overschrijding van deze grenswaarde en in de plansituatie bij één woning: Lingedijk 116. Hier is sprake
van een ongelijkvloerse kruising. Het optimaliseren van de stootplaten om de overgang van de nieuwe
kunstwerken naar de aardebaan trillingsarm te realiseren wordt hierbij een doelmatige maatregel geacht.
De mate van reductie door toepassing van deze maatregel is zeer lastig in te schatten
Ter plaatse van Houten wordt in de plansituatie bij één solitaire woning (Vlierweg 76) een overschrijding
verwacht. Naar verwachting zijn hier geen doelmatige maatregelen mogelijk: te duur en/of onvoldoende
effectief.
Ter plaatse van Schalkwijk wordt in de plansituatie bij drie woningen (Jonkheer Ramweg 43 en de
Spoorlaan 6 en 8) een overschrijding verwacht. Naar verwachting zijn hier geen doelmatige maatregelen
mogelijk: te duur en/of onvoldoende effectief.
Er zijn zes solitaire woningen waarbij mogelijk sprake is van een overschrijding: twee bij Houten (Albers
Pistoriusweg 7 en 14), één bij Schalkwijk (Achterdijk 27) en 3 bij Tricht (Broeksteeg 11 en 13 en Oude
Hoevenseweg 8).

Deze mogelijke overschrijdingen zijn het gevolg van de uitbreiding van 4 naar 6 sprinters per uur en per
richting tussen Utrecht en Geldermalsen als onderdeel van het project in combinatie met de autonome
uitbreiding van 4 naar 6 intercity’s per uur en per richting tussen Amsterdam en Eindhoven en de autonome
groei van het aantal passerende goederentreinen conform de marktverwachting.
De maximale trillingsniveaus zijn in de huidige situatie voor de woningen langs het spoor in vooral Tricht
hoog. Ondanks dat het project hierop niet van invloed is heeft dit er toe geleid dat er voor gekozen is om
aanvullend maatregelen te treffen om de trillingsniveaus te reduceren:
•

•

Het toepassen van een jetgrouten wand tussen woningen aan de oostzijde van het spoor en het spoor.
De voorziene wand scheidt het spoor en de woningen aan de Willem Mechteldstraat en Johannes
Wigeliusstraat met het spoor evenals de woningen juist ten zuiden van de spoorkruising met de
Nieuwsteeg en heeft een lengte van circa 320 meter en een diepte van circa 10 meter.
Het toepassen van de geoptimaliseerde stootplaten bij de ongelijkvloerse kruising van de Nieuwsteeg
(evenals bij de Lingedijk).

Conclusie
Als gevolg van het project Spooromgeving Geldermalsen nemen de maximale trillingsniveaus niet toe, maar
de gemiddelde trillingsniveaus wel door de toename van het aantal sprinters. In de toekomstige situatie,
uitgaande van de situatie met de hoogste treinaantallen, wordt bij 5 woningen langs het spoor tussen Utrecht
tot en met Geldermalsen niet voldaan aan de norm voor het gemiddelde trillingsniveau en bij 6 woningen is
mogelijk sprake van een overschrijding. De toename van het gemiddelde trillingsniveau wordt echter deels
onafhankelijk van het project veroorzaakt door de autonome groei van het aantal intercity’s en het
goederenvervoer. Er is gezien het aantal woningen in de worst case situatie en de ernst van de hinder geen
sprake van een belangrijk nadelig milieugevolg als gevolg van het project.
Uit de trillingsonderzoeken blijkt dat in de huidige situatie in vooral Tricht sprake is van vrij hoge
trillingsniveaus. Ondanks dat het project hierop niet van invloed is heeft dit er toe geleid dat er voor gekozen
is om aanvullend maatregelen te treffen om de trillingsniveaus te reduceren: een jetgrouten wand met een
lengte van circa 320 meter en een diepte van circa 10 meter en het toepassen van geoptimaliseerde
stootplaten bij de ongelijkvloerse kruisingen van de Nieuwsteeg en de Lingedijk. Het positieve effect van
deze maatregelen is aanzienlijk groter dan het negatieve effect als gevolg van de extra sprinters, zowel voor
wat betreft het aantal panden als de ernst van de hinder. Het totale effect wordt daarom positief beoordeeld
(score +).

3.6

Externe veiligheid

3.6.1

Plaats van de activiteit

De voorziene fysieke ingrepen vinden deels plaats in het bebouwd gebied van de kernen Tricht en
Geldermalsen, wat vanwege de hoge bevolkingsdichtheid conform de Europese richtlijn voor m.e.r. bij
projecten kan worden aangemerkt als gevoelig gebied. Veel voor wat betreft externe veiligheid kwetsbare
functies liggen op relatief korte afstand van het spoor, zoals woonfuncties.
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Door de voorziene fysieke ingrepen en het gewijzigde spoorgebruik verschuift het midden van de
spoorbundel ter plaatse van het station Geldermalsen in beperkte mate. Het traject waarbij sprake is van
wisseltoeslag3 wijzigt niet (wissels vormen een extra risico). De aanleg van het derde spoor ten noorden van
Geldermalsen is niet van invloed omdat dit spoor niet wordt gebruikt door goederentreinen. Het project is
niet van invloed op de snelheid van de goederentreinen en ook niet op de intensiteit aan goederentreinen.
De extra sprinters als gevolg van het project op het traject Utrecht – Geldermalsen zijn niet van invloed op
externe veiligheid.
De risicobronnen met opslag van, activiteiten met en vervoer van gevaarlijke stoffen zijn in deze studie:
•
•
•

Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor.
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg.
Overige risicobronnen, zoals bedrijven en transportleidingen.

Het hoofdspoor tussen Utrecht en de Betuweroute is een route met transporten van gevaarlijke stoffen. Uit
het bestemmingsplan van de kern Tricht blijkt dat de spoorlijn Utrecht - ‘s-Hertogenbosch geen
veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied heeft.
Binnen de gemeente zijn geen routes voor gevaarlijke stoffen aangewezen (Bestemmingsplan Kern Tricht
2013). Om deze reden is transport van gevaarlijke stoffen op de wegen met de kortste route naar de
snelweg toegestaan. Transporten van gevaarlijke stoffen over de weg bestaan hoofdzakelijk uit de
transporten van koelmiddel (ammoniak) naar de veiling in Geldermalsen. Deze transporten hebben geen
plaatsgebonden risicocontour met een kans van 10-6 per jaar en het groepsrisico is niet aanwezig.
Ter hoogte van station Geldermalsen, ten westen van het spoor, ligt het bedrijf Coöp. Fruitmastersgroep
U.A.4 Dit is een veiling van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten. Dit bedrijf valt onder het Besluit
externe veiligheid voor inrichtingen (Bevi). Overige risicobronnen, zoals ondergrondse hogedruk
aardgasleidingen, liggen op zodanige afstand van het project dat er geen sprake kan zijn van invloed.

3.6.2

Kenmerken van het potentiële effect

Wetgeving
De externe veiligheid rondom transportroutes met gevaarlijke stoffen dient conform de Beleidsregels EVbeoordeling Tracébesluiten te worden getoetst aan de norm voor het plaatsgebonden risico (PR) en de
oriënterende waarde voor het groepsrisico (GR). De norm (grenswaarde) voor het plaatsgebonden risico is
10-6 per jaar. De oriëntatiewaarde is door de overheid vastgesteld. Deze waarde is de kans op een ongeval
met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of
meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-7 per jaar en met de kans op een ongeval met 1.000 of meer
dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-9 per jaar. Omdat alleen het transport van gevaarlijke stoffen van
belang is hebben overig goederenvervoer en passagiersvervoer geen impact op het aspect externe
veiligheid.
Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) aan de gemeenten duidelijkheid te
bieden over de maximale risico’s die het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Die maximaal
toelaatbare risico’s worden met de bijbehorende risicozones voor alle relevante spoor-, weg- en
vaarwegtrajecten in tabellen vastgelegd. Om het Basisnet wettelijk te verankeren is bestaande wetgeving
aangepast en is nieuwe wetgeving ontwikkeld. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) is voor de
regulering van de vervoerskant van het Basisnet aangevuld met artikelen over onder andere risicoplafonds
en handhaving van de risicoruimte. De Wvgs is op 19 juni 2012 door de Tweede Kamer vastgesteld en op 9
juli 2013 heeft de Eerste Kamer hiermee ingestemd. Voor het wettelijk vastleggen van de regels voor de
ruimtelijke ordening rondom het Basisnet is een nieuwe AMvB ontwikkeld: het Besluit externe veiligheid
transportroutes (Btev). Basisnet is op 1 april 2015 in werking getreden.

3

De aanwezigheid van een wissel zorgt ervoor dat voor berekeningen ten aanzien van externe veiligheid
een correctiefactor (wisseltoeslag) wordt gehanteerd vanwege de grotere faalkans voor een goederentrein
met gevaarlijke stoffen.
4 De vergunning stamt uit 2005, de Kwalitatieve risicoanalyse voor de ammoniakkoelinstallatie ontbreekt,
generieke berekening stamt uit 1995.
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Het groepsrisico wordt vooral bepaald door het transport van brandbare tot vloeistof verdichte gassen, zoals
LPG. Het ongevalsscenario behorende bij deze stoffen wat het meest bijdraagt aan het groepsrisico van het
transport per spoor is de zogenoemde BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion). Het borgen van
de veilige samenstelling van treinen (het “warme-Bleve-vrij-rijden”) heeft plaatsgevonden in een convenant
tussen de rijksoverheid en de vervoerders. Dit convenant is 12 juli 2012 afgesloten (STC 13478).
In deze vormvrije m.e.r.-beoordeling is bekeken of het verwachte vervoer per spoor door Tricht en
Geldermalsen kan rijden zonder dat daarbij risicoplafonds van het Basisnet worden overschreden. In dat
geval kunnen belangrijke nadelige milieugevolgen worden uitgesloten.

Het potentiële effect als gevolg van het spoorontwerp
In het rapport “Spooromgeving Geldermalsen, Onderzoek externe veiligheid” van Sweco (kenmerk
SWNL0193454, revisie C1 van 12 oktober 2016) is nagegaan in hoeverre de afwikkeling van de
goederenstromen door Tricht en Geldermalsen na uitvoering van het project Spooromgeving Geldermalsen
passen binnen de risicoplafonds van Basisnet. Daarbij is zowel het groepsrisico als het plaatsgebonden
risico berekend. Enige voor externe veiligheid relevante wijziging door het project is een beperkte
verschuiving van het midden van de spoorbundel ter plaatse van het station Geldermalsen. Aan de
noordzijde verschuift de spoorbundel 9,5 meter in de richting van in de toekomst voorziene woningen,
bedrijven en een zorgfunctie. Aan de zuidzijde verschuift de spoorbundel bijna 7 meter in de richting van de
naastgelegen wijk (Geldermalsen-West). Het ontwerp en het gewijzigde gebruik leiden niet tot een
verschuiving naar een andere categorie spoorbreedte. De spoorbreedtecategorie is een tabel uit Basisnet
die is ingedeeld in stappen van 25 meter. De invoergegevens en resultaten van de risicoberekeningen voor
de autonome situatie conform het Basisnet spoor vormen de referentiesituatie.

Plaatsgebonden risico
In het onderzoek wordt geconcludeerd dat zowel in de autonome situatie als na uitvoering van het project
Spooromgeving Geldermalsen de norm voor het plaats gebonden risico van 10-6 per jaar niet wordt
overschreden. Daardoor vormt het plaatsgebonden risico geen belemmering voor de uitvoering van het
project. De 10-7- en de 10-8-contour blijven op dezelfde afstand liggen van het hart van de spoorbundel,
alleen verschuiven deze contouren aan de noordzijde van het station 9,5 meter en aan de zuidzijde bijna 7
meter in de richting van toekomstige en huidige kwetsbare objecten omdat hier ook het hart van de
spoorbundel verschuift. De invloed op de risico’s ter plaatse van kwetsbare objecten is als gevolg van deze
zeer beperkte verschuiving verwaarloosbaar.

Groepsrisico
Het groepsrisico neemt als gevolg van het project PHS Geldermalsen iets af ten opzichte van de autonome
referentiesituatie en ligt ruim onder de oriëntatiewaarde (van 0,044 maal de oriëntatiewaarde tot 0,041 maal
de oriëntatiewaarde). En voldoet daarmee aan de norm. Er is geen verantwoording van het groepsrisico
nodig.

Het potentiële effect als gevolg van het wegontwerp
Het aanleggen van de randweg is niet van invloed op de transporten van gevaarlijke stoffen. Wel komen
twee overwegen te Tricht te vervallen. Het ontbreken van overwegen voorkomt het aanrijdrisico van treinen
met kruisend wegverkeer. Door de voorgeschreven modellen die worden gebruikt bij de effectbepaling voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, komt dit risico-verlagende aspect echter niet tot uiting in de
uitkomst van de berekeningen.

Conclusie
Het effect van het project Spooromgeving Geldermalsen op zowel het plaatsgebonden als het groepsrisico
wordt neutraal beoordeeld (score 0).
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3.7

Bodem

3.7.1

Plaats van de activiteit

Om inzicht te krijgen in de eventuele risico’s met betrekking tot bodemverontreiniging is voor het project
Spooromgeving Geldermalsen een historisch vooronderzoek uitgevoerd naar de milieu-hygiënische kwaliteit
van de bodem. Doel van het historisch vooronderzoek is het in kaart brengen van de locaties op of langs het
betreffende spoor- en wegtracé die mogelijk verontreinigd zijn geraakt. Op basis van de resultaten is
vervolgens verkennend bodemonderzoek uitgevoerd om bodemverontreinigingen in kaart te brengen. Door
nader bodemonderzoek wordt de omvang van deze verontreinigingen in kaart gebracht.
Uit het uitgevoerde onderzoek komt een aantal verontreinigde locaties naar voren. Er is nader
bodemonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of het nodig is om de verontreinigde locaties te saneren.
Nabij de Nieuwsteeg, bij de locatie van de ondergrondse trillingsreducerende constructie en ter plaatse van
eventuele werkzaamheden in de Linge wordt nader bodemonderzoek uitgevoerd in de voorbereidingsfase
van de realisatie van het project.

3.7.2

Kenmerken van het potentiële effect

Bij uitvoering van het project Spooromgeving Geldermalsen is nog aanvullend bodemonderzoek nodig en
wordt waarschijnlijk een saneringsplan opgesteld. Afhankelijk van het aantal benodigde saneringen treedt
een positief effect op; de bodem wordt schoner (score +).

3.8

Water

3.8.1

Plaats van de activiteit

In de omgeving van de voorziene fysieke ingrepen bevinden zich geen grondwaterbeschermingsgebieden.
Wel ligt er een regionale waterkering aan de noord- en de zuidzijde langs de rivier de Linge. Ter plaatse van
de waterkering aan de noordzijde (de Lingedijk) is de geplande onderdoorgang onder het spoor voorzien.
Aan de zuidzijde ligt de waterkering ter hoogte van het station Geldermalsen, waarmee een deel van het
emplacement en het hier gelegen bedrijventerrein binnen het stroomgebied van de Linge liggen en hierin
een barrière vormen (zie figuur 3-2). De spoorbrug vormt een ‘flessenhals’ bij hoog water wat in opstuwing
stroomopwaarts resulteert.
Daarnaast bevindt zich een groot aantal watergangen rondom het gebied waar de rondweg gepland wordt.
Wanneer werkzaamheden langs regionale dijken, wateren en sloten uitgevoerd worden is toestemming /
vergunning van het Waterschap Rivierenland nodig in het kader van de Waterwet en de regelgeving van het
waterschap (keur, algemene regels en beleidsregels). In het gebied ligt naast de watergang de Linge ook de
Hooglandse Wetering. Beide watergangen vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW). Uitgangspunt van de
KRW is het stand-still principe; dit houdt in dat een ingreep (uitvoering van het ruimtelijk plan) de toestand
van het watersysteem niet mag verslechteren, tenzij beargumenteerd kan worden dat dit wegens ‘een hoger
doel’ niet anders kan. De grondwaterstand bevindt zich ter plaatse van het projectgebied op ongeveer 1 à 2
m boven NAP (DINO loket, Atlas Gelderland).
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Figuur 3-2. Ligging van de regionale waterkering van de Linge

3.8.2

Kenmerken van het potentiële effect

Maatregelen welke een potentieel negatief effect hebben op waterkwaliteit en –kwantiteit zijn:
1. Effecten op het watersysteem door verandering van de oppervlakte verharding.
2. Verdrogings- of vernattingseffecten als gevolg van grondroerende werkzaamheden gelijk of dieper dan de
plaatselijke grondwaterstand.
3. Aantasting van beschermde wateren of kunstwerken.
4. Blokkering of doorsnijden van overig oppervlaktewater.
Oppervlakte verharding
Vooral de randweg zorgt voor een toename van verhard oppervlak in het project (score -). Als gevolg hiervan
is het noodzakelijk om watercompensatie aan te leggen om te voorkomen dat er in de toekomst
wateroverlast ontstaat. Het tracé van de randweg doorsnijdt drie peilgebieden. Waterberging ter
compensatie van het extra verharde oppervlak moet zoveel mogelijk plaatsvinden in het peilgebied waar de
toename van verhard oppervlak plaatsvindt.
De aanleg van de beide nieuwe perrons leidt weliswaar tot een toename van het verharde oppervlak, maar
dit wordt meer dan gecompenseerd door het inkorten van het bestaande eilandperron en de sanering van
opstelsporen.
Negatieve milieueffecten kunnen voor dit criterium daarmee met maatregelen worden voorkomen (score 0).

Verdroging of vernatting
Het regionale grondwater heeft een oost westelijke stromingsrichting en bevindt zich op ongeveer 1 à 2
meter onder maaiveld (DINO loket. Provinciale Atlas Gelderland). Het aanbrengen van de ondergrondse
trillingsreducerende constructie langs de oostkant van de spoorbaan te Tricht (zie paragraaf 3.5.2) heeft
invloed op de grondwaterstand. De drie verschillende onderdoorgangen bevinden zich respectievelijk op 1 à
2 meter boven NAP (onderdoorgang Lingedijk), op NAP (onderdoorgang Nieuwsteeg) en enkele meters
onder NAP (kruising noordelijke randweg). Dit betekent dat voor de laatste twee gevallen bemalingen tijdens
de aanlegfase benodigd zijn. Voor de onderdoorgang Lingedijk is een bemaling tijdens de aanlegfase
afhankelijk van de daadwerkelijke grondwaterstanden en de mogelijke infiltrerende werking van de Linge.
Tijdens de werkzaamheden zijn effecten op de grondwaterstanden onvermijdelijk. Permanente effecten zijn
afhankelijk van een eventuele blokkade van de grondwaterstromingen en het optreden van opdrijving. Het
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risico op opdrijving is als gevolg van de regionale bodemopbouw significant. Hoewel de grond matig
zettingsgevoelig is (Atlas Gelderland) dient bij het opstellen van een bemalingsplan ook rekening gehouden
te worden met mogelijk zettingen. Afhankelijk van het definitieve ontwerp van de onderdoorgangen (worden
permanente bemalingen en drainagesystemen voorzien) kan mogelijk sprake zijn van permanente effecten.
Belangrijke nadelige milieugevolgen worden, uitgaande van een uitgebalanceerd ontwerp, echter niet
verwacht (zonder maatregelen score - -, met maatregelen score -).

Beschermde wateren of kunstwerken
De nieuwe reizigerstunnel bij het station ligt deels in de hier ter plaatse in de bodem aanwezige zuidelijke
secundaire waterkering voor de Linge. Met het Waterschap Rivierenland is afgestemd over het ontwerp van
de reizigerstunnel, zodat de waterkering ook tijdens de bouw te allen tijde wordt gewaarborgd. De
damwanden aan de zuidkant van de bouwkuip blijven daarbij gehandhaafd en gebruikt als vervangende
waterkering. Ter plaatse de noordelijke secundaire waterkering voor de Linge, de Lingedijk te Tricht, wordt
een onderdoorgang aangelegd. Hiermee is tijdens het ontwerp rekening gehouden zodat de waterkerende
functie niet in het geding is (de onderdoorgang is aan de zuidzijde van de waterkering in het bed van de
Linge voorzien in de huidige spoordijk). Hiermee kunnen belangrijke nadelige milieugevolgen voor wat
betreft de veiligheid tegen overstromen uitgesloten kunnen worden.
Daarnaast is de doorstroming van het bed van de Linge van belang; het emplacement met de spoorbrug en
het hier gelegen bedrijventerrein vormen in de huidige situatie al een barrière. Doordat de onderdoorgang in
de huidige spoordijk wordt voorzien en wordt geaccepteerd dat deze bij ‘normaal’ hoog water (gemiddeld
eens in de 10 jaar) onderloopt, zorgt deze onderdoorgang voor een betere doorstroming bij hoog water
(afname van de ‘flessenhalswerking’ van de spoorbrug). Dit is schematisch weergegeven in figuur 3-3.

Figuur 3-3. Schematische weergave doorstroomprofiel in de huidige en de toekomstige situatie (blauw gestippeld)

Tot slot resulteert de aanleg van de onderdoorgang en de verbreding van het spoor (het derde spoor ten
behoeve van het vrijleggen van de Merwedelingelijn) in extra ruimtebeslag in het bed van de Linge waardoor
het waterbergend vermogen ter plaatse af neemt (met 1.050 m 3). Dit is schematisch weergegeven in figuur
3-4. De compensatie hiervoor vindt plaats in een natuurontwikkelingsproject van de Provincie Gelderland
aan de zuidoever van de Linge. ProRail heeft hierover afspraken gemaakt met het waterschap en de
Provincie Gelderland.
Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen hiermee, uitgaande van een uitgebalanceerd ontwerp en
compensatie van de waterberging, uitgesloten worden. Er is zelfs sprake van een gunstig effect voor de
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doorstroming (zonder maatregelen score - - , met maatregelen score +). Voor de werkzaamheden ter plaatse
van het bed van de Linge en de waterkering dient een watervergunning bij het Waterschap Rivierenland
aangevraagd te worden.

Figuur 3-4. Schematische weergave ruimtebeslag in het bed van de Linge (blauw gearceerd)

Blokkeren of doorsnijding overig oppervlaktewater
De wetgeving die langs de waterkant geldt, is opgenomen in de Keur van het waterschap Rivierenland. De
Keur geldt voor elke waterloop (sloten en beken) die het waterschap in beheer heeft. De geplande locatie
van de randweg snijdt een behoorlijk aantal bestaande watergangen die in beheer zijn van het waterschap.
Ook het derde spoor ten behoeve van het vrijleggen van de Merwedelingelijn, de aanleg van de
onderdoorgang bij de Nieuwsteeg en de aanleg van de ondergrondse trillingsreducerende constructie (zie
paragraaf 3.5.2) resulteert in ruimtebeslag op watergangen. Om deze watergangen en daarmee de
ontwatering van de omliggende percelen niet te blokkeren dienen mitigeren maatregelen in het ontwerp
opgenomen te worden, denk hierbij aan duikers en het verschuiven of nieuw graven van watergangen.
Hiervoor dient een watervergunning aangevraagd te worden. Daarnaast dient hemelwater wat afstroomt van
het wegdek van de randweg opgevangen te worden in bijvoorbeeld bermsloten. Uitgaande van een
watervergunning en toepassen van mitigeren maatregelen kunnen belangrijke nadelige milieugevolgen
uitgesloten worden (zonder maatregelen score - -, met maatregelen score 0).
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3.9

Natuur

3.9.1

Plaats van de activiteit

Wet natuurbescherming: onderdeel gebiedsbescherming
Er zijn een aantal natuurgebieden in de omgeving van het projectgebied gelegen die beschermd zijn in het
kader van de Wet natuurbescherming, zie figuur 3-5. Dit betreft een drietal Natura 2000-gebieden en twee
beschermde Natuurmonumenten op 6 tot 10 km afstand. Dit betreft de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden
Neder-Rijn (Habitat- en Vogelrichtlijngebied), Uiterwaarden Waal (Habitat- en Vogelrichtlijngebied),
Lingegebied & Diefdijk zuid (Habitatrichtlijngebied). En dit betreft de beschermde Natuurmonumenten Kil van
Hurwenen en Oeverlanden Linge. Deze beschermde gebieden betreffen allen riviergebieden met de
omringende oevers en uiterwaarden. De Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor een aantal
stikstofgevoelige habitattypen zoals Kalkmoerassen, Alluviale bossen, Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden en Stroomdalgraslanden (Synbiosys Alterra, 2013).
Toetsing van een Natura 2000 gebied wordt gedaan op basis van de instandhoudingsdoelstellingen
genoemd in het aanwijzingsbesluit. Toetsing van beschermde Natuurmonumenten geschiedt aan de hand
van de natuurwaarden genoemd in de aanwijzingsbesluiten. Vergunningen voor zowel de Natura 2000gebieden als de beschermde Natuurmonumenten zijn mogelijk indien het behalen van de doelen niet wordt
belemmerd (Natura 2000), er geen significante negatieve effecten optreden (Natura 2000) en de
natuurwaarden niet worden aangetast (Beschermd Natuurmonument).
De overige gebieden die beschermd zijn in het kader van de Wet natuurbescherming zijn op meer dan 15
km gelegen. Gezien de afstand worden geen effecten verwacht op deze gebieden dus worden deze
gebieden buiten de beschouwing gelaten.

Figuur 3-5. De natuurgebieden beschermde onder de Wet natuurbescherming in de omgeving van het projectgebied.
Rood omkaderd = deel van het projectgebied. Geel = Natura 2000 gebieden. Oranje = Beschermd natuurmonumenten.
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) & Gelderse natuurnetwerk (GNN)
Het ruimtelijk beleid voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS)
is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden’, waarbij tevens
rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn. De begrenzing en
ruimtelijke bescherming van het NNN in Gelderland, het Gelderse natuurnetwerk (GNN), is geregeld in de
Omgevingsvisie Gelderland van 9 juli 2014. In de Omgevingsverordening Gelderland van 24 september
2014 zijn regels vastgelegd ten aanzien van het GNN. Naast het GNN is in de Omgevingsverordening een
Groene Ontwikkelingszone (GO) opgenomen. De Provincie Gelderland streeft naar het veiligstellen van de
verscheidenheid (biodiversiteit) en kwaliteit van de Gelderse natuur. Dit wordt gerealiseerd door het creëren
van een netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden, natuurrijke cultuurlandschappen en
verbindingszones voor bescherming, instandhouding en ontwikkeling. Daarom geldt binnen het GNN de
“nee, tenzij”-benadering, wat betekent dat aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden alleen
mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Indien niet kan worden aangetoond dat de beschermde waarden
geen schade ondervinden moet sprake zijn van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een
andere manier aan kan worden voldaan. Binnen het GNN-regime wordt externe werking niet mee
beoordeeld. Overigens betekent dit niet dat hier geen sprake kan zijn van milieueffecten.
De rivier de Linge, die door het projectgebied stroomt, en een aantal van haar oevers behoort tot de GNN
(zie figuur 3-6).

Figuur 3-6. Het GNN in de omgeving van het projectgebied. Dit GNN-gebied betreft de Linge en delen van de oevers

Wet natuurbescherming: onderdeel soortenbescherming
Waar Natura 2000-gebieden en het GNN vooral bedoeld zijn om gebieden te beschermen richt het
onderdeel soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming zich op de bescherming van plant- en
diersoorten. De Wet natuurbescherming is gericht op de duurzame instandhouding van soorten planten en
dieren. In deze wet zijn (nagenoeg) alle van nature in het wild voorkomende amfibieën, reptielen, zoogdieren
en vogels beschermd. Daarnaast is een beperkt aantal plantensoorten, vissoorten en soorten
ongewervelden beschermd. Het projectgebied is onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten
(Sweco, 16 januari 2017).
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3.9.2

Kenmerken van het potentiële effect

Wet natuurbescherming: onderdeel gebiedsbescherming
Er is geen sprake van ruimtebeslag op Natura 2000 gebied of een Beschermd Natuurmonument. En door de
afstand is ook geen sprake van directe verstoringseffecten (dit geldt ook voor het spoortraject ten noorden
van Tricht tot Utrecht). Externe effecten worden niet verwacht. Door de stedelijke ligging vormt het
projectgebied geen belangrijk foerageergebied voor vogelsoorten die zijn aangewezen voor de omringende
Natura 2000 gebieden. Het projectgebied ligt buiten de actieradius van de habitatrichtlijnsoorten
aangewezen voor de omringende Natura 2000 gebieden.
Effecten van stikstofdepositie op de beschermde natuurgebieden in de omgeving tijdens de gebruiksfase zijn
uitgesloten. De wijziging in het aantal treinen door het project heeft uitsluitend betrekking op elektrische
treinen die geen stikstofemissie hebben (de 2 extra sprinters tussen Geldermalsen en Utrecht). Er is geen
sprake van een toename van autoverkeer door Tricht ten gevolge van het project. Door de plannen zal de
Nieuwsteeg afnemen in verkeersintensiteit, doordat er intensief gebruik zal worden gemaakt van de
noordelijke rondweg. Hierdoor is sprake van een lokale verschuiving in stikstofdepositie die in verhouding tot
de afstand tot de natuurgebieden niet relevant is. De bijdrage van de randweg is maximaal 0,2 mol/ha/jaar in
de omringende Natura 2000 gebieden. Hierbij wordt aangenomen dat er geen verkeer-aantrekkende werking
is en dat als gevolg van het project geen groter aantal voertuigen gebruik zal maken van de doorgaande
wegen door Tricht.
In het kader van het natuurrapport ten behoeve van het OTB (Sweco, 16 januari 2017) is met behulp van het
reken- en registratie-instrument AERIUS een berekening gemaakt van de toename van stikstofdepositie die
door project Spooromgeving Geldermalsen in de aanlegfase wordt veroorzaakt. Hieruit blijkt dat de hoogste
bedrage van het project op een voor stikstof gevoelig habitattype in een Natura 2000-gebied 0,06 mol
N/ha/jaar bedraagt. Dit is het geval voor de Natura 2000-gebieden Rijntakken en Kolland & Overlangbroek.
Op andere Natura 2000-gebieden is de maximale stikstoftoename < 0,06 mol N/ha/jr. Op beschermde
natuurmonumenten is geen toename aan stikstofdepositie berekend.
Al jarenlang vormt de hoge depositie van stikstof, afkomstig van landbouw, verkeer en industrie, een grote
belemmering voor de besluitvorming rond projecten die stikstof emitteren. Het Rijk en de provincies hebben
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld, om deze impasse te doorbreken. De PAS zal naar
verwachting in de zomer van 2015 in werking treden. Essentie van de PAS is dat extra geïnvesteerd wordt in
emissiebeperkende maatregelen in de landbouw en in het herstel van habitattypen en leefgebieden binnen
de Natura 2000-gebieden. Een deel van de extra daling van de stikstofdepositie die hiermee wordt bereikt,
kan opnieuw ingezet worden voor economische ontwikkeling (zogenaamde ontwikkelingsruimte), terwijl de
herstelmaatregelen waarborgen dat de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden worden
gerealiseerd. Op basis van de passende beoordeling die is opgesteld voor de PAS (Ministerie van EZ &
Ministerie van IenM, 2015), bestaat de zekerheid dat de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000gebieden, bij uitvoering van de emissiebeperkende maatregelen en herstelmaatregelen die in het
programma zijn voorzien, niet worden aangetast door het uitgeven van de beschikbare ontwikkelingsruimte.
De voor het project benodigde ontwikkelingsruimte is gelijk aan de berekende toename van de
stikstofdepositie per hectare per jaar als gevolg van het project. Deze ontwikkelingsruimte is voor het
prioritaire project gereserveerd. Dit betekent dat er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is om
vergunning te verlenen aan het project Parklaan. De PAS waarborgt daarmee dat de natuurlijke kenmerken
van het Natura 2000-gebied Veluwe niet worden aangetast.
Mogelijke gevolgen van de activiteit op de in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde
natuurgebieden in de omgeving kunnen daarmee worden uitgesloten.

Gelderse natuurnetwerk (GNN)
De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het derde spoor ter hoogte van de Linge hebben een
gering tijdelijk effect op het GNN doordat twee pijlers in het water van de Linge worden aangebracht. Als
gevolg van de verbreding van de spoorbrug en de te plaatsen pijlers gaat ter plaatse een te verwaarlozen
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oppervlak van het GNN verloren. Verstoringseffecten als gevolg van hogere treinintensiteiten zijn voor het
betreffende gebied niet relevant. Als gevolg van het project vindt daarmee geen significante aantasting
plaats van de wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende deelgebied binnen het GNN. Een
nadere uitwerking van een ‘nee, tenzij-toets’ op grond van de vigerende Omgevingsverordening van de
provincie Gelderland is derhalve niet noodzakelijk. Door het nemen van bovenwettelijke maatregelen ter
hoogte van de spoorbrug over de Linge wordt de oever langs de noordzijde versterkt, wat een
kwaliteitsimpuls betekent voor de Linge als verbindingszone.
Andere mogelijke milieueffecten worden niet verwacht. Externe werking op het GNN en de Groene
Ontwikkelzone (GO) hoeven niet te worden niet beoordeeld.
Wet natuurbescherming: onderdeel soortbescherming
Het projectgebied is onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten waarbij beschermde soorten
zijn aangetroffen. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het OTB blijkt dat bij een juiste
procedure en met het treffen van de juiste maatregelen in alle redelijkheid kan worden verwacht dat voldaan
kan worden aan alle voorwaarden die gesteld worden. Dit houdt in dat geen onoverkomelijke situaties te
verwachten zijn waardoor de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten niet in het
geding komt. Verstoringseffecten als gevolg van de twee extra sprinters op het traject Geldermalsen –
Utrecht zijn naar verwachting niet van invloed op de gunstige staat van instandhouding van de hier
aanwezige soorten.

Conclusie
Uit de voorgaande analyse blijkt dat bij het project Spooromgeving Geldermalsen:
•

•
•

Effecten op de in de Wet natuurbescherming beschermde natuurgebieden kunnen worden uitgesloten
door gebruik te maken van de ontwikkelingsruimte die voor dit project in het PAS is gereserveerd (score
0).
Voor het Gelderse natuurnetwerk (GNN) sprake is van een positief effect (score +) vanwege een
kwaliteitsimpuls voor de Linge als verbindingszone door het versterken van de oever langs de noordzijde
ter hoogte van de spoorbrug (zonder deze maatregelen zijn er geen effecten, score 0).
Voor wat betreft beschermde soorten uit de Wet natuurbescherming zonder maatregelen sprake is van
een negatief effect (score -). Bij een juiste procedure en met het treffen van de juiste maatregelen komt
de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten niet in het geding (score 0).

3.10

Landschap, stedenbouw en cultuurhistorie

3.10.1

Plaats van de activiteit

Spoor
De kernen Tricht en Geldermalsen, waar de spoorverbreding en de herinrichting van het emplacement
plaatsvindt, vallen niet onder het Nationaal Landschap Rivierengebied of provinciaal waardevol landschap.
Er is zowel in de kern Tricht als in de kern Geldermalsen geen sprake van cultuurhistorisch kenmerkende,
waardevolle en/of belangrijke elementen. De Linge scheidt Tricht van Geldermalsen.
De ruimtelijke structuur van de kern Tricht bestaat voornamelijk uit lijnstructuren. De twee
ontwikkelingsassen, Laan van Crayenstein / Bulkstraat en de Kerkstraat, dateren van voor de aanleg van de
spoorlijn Utrecht-‘s-Hertogenbosch. De spoorlijn heeft de ruimte tussen de twee ontwikkelingsassen benut.
Direct naast het spoor, aan de westzijde van het spoor, is een boomgaard gelegen.
Ten westen van het station Geldermalsen ligt een brede groenzone met daarachter een bedrijventerrein.
Aan de oostzijde liggen van noord naar zuid het Trichtsevoetpad omringd door groen, het stationsplein met
parkeervoorzieningen en de verkeersweg Genteldijk omringd door groen met daarachter woonbebouwing.
Ten zuiden van de kruising van het spoor met de provinciale N327 ligt het spoor in een brede groenzone met
daarachter aan de oostzijde een bedrijventerrein.
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Randweg
Het landschap rondom de kern Tricht is vanuit verschillende kaders beschermd. Het gebied ten westen,
noorden en ten oosten van Tricht maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap Rivierengebied
(Omgevingsverordening Provincie Gelderland, 2015). Het Rijk heeft in de Nota Ruimte (2006) de Nationale
Landschappen benoemd en heeft deze globaal begrensd. Vervolgens hebben de provincies de exacte
grenzen bepaald van de Nationale Landschappen. Hoewel de kernen Tricht en Geldermalsen geen
onderdeel uitmaken van het Nationaal Landschap, wordt de gemeente wel gevraagd de overgangen naar
het aangrenzende Nationaal Landschap met zorg in te richten.
Naast dat de randweg deels onder het Nationaal Landschap Rivierengebied valt, ligt het westelijk deel van
de randweg (tussen de kruisingen Middelweg en Langstraat) ook in het provinciaal waardevol landschap de
Regulieren. De kernkwaliteiten van dit waardevolle landschap zijn het fraaie kleinschalige
oeverwallandschap langs een sterk meanderende Linge, met karakteristieke dorpen en fruitteelt. In het
waardevolle landschap geldt een ‘ja, mits’ beleid. Dat houdt in dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn,
mits de kernkwaliteiten van het gebied worden versterkt.
In de gebieden die niet als waardevol landschap zijn aangemerkt, maar wel tot de Nationale Landschappen
behoren, geldt het ’ja, mits’-beleid niet. De ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in deze gebieden wordt
vooral geborgd door middel van subsidies die op landschapsversterking en landschapsbeheer gericht zijn.
Het Gelders Genootschap heeft in 2004 een cultuurhistorische gebiedsbeschrijving opgesteld voor de
gemeente Geldermalsen. Uit deze studie blijkt dat Tricht geen ‘harde’ overgangen kent van dichte
bebouwing naar open buitengebied. De huidige ‘zachte’ overgangen bestaan uit boomgaarden, maïs- en
graanvelden op de stroomrug. Het Gelders Genootschap heeft twee van deze overgangen (de Meersteeg en
de Langstraat) getypeerd als ‘waardevolle randzones’, waarmee het als cultuurhistorisch waardevolle gebied
is aangeduid. De randweg zal deze waardevolle randzones op een aantal plaatsen kruisen.
Tevens kruist de randweg aan de oostzijde van Tricht de Hooglandse Wetering, die grotendeels een
natuurlijke loop lijkt te hebben. Verder liggen aan de noord- en westzijde van Tricht een aantal als waardevol
gekenschetste kromakkers. Vooral aan de westzijde van Tricht wordt de overgang van bebouwing naar deze
kromakkers als gaaf, kenmerkend en waardevol omschreven. De randweg ligt deels in deze kromakkers.
Ten westen van Tricht staat ook het Rijksmonument Huis Crayestein. Van het oorspronkelijke stenen huis is
alleen het poortgebouw bewaard gebleven. Op het terrein is een landhuis van latere datum gebouwd. Dit
landhuis maakt ook onderdeel uit van het Rijksmonument.

3.10.2

Kenmerken van het potentiële effect

Spoor
Door de verbreding van het spoor in Tricht worden geen landschappelijke effecten verwacht. De
ontwikkelingsassen aan beide zijden van het spoor zijn niet op het spoor gericht. De ruimtelijke impact op
Tricht is hierdoor gering.
De rivier de Linge met de daaraan gelegen dorpen, landbouwkundige en waterstaatkundige elementen
vormen de basis van de aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten. De huidige brug over de Linge belemmert
het doorzicht langs de Linge. Een verbreding van deze brug zal geen verdere verslechtering op dat punt
kunnen betekenen. De Lingedijk vormt een belangrijk element als historische waterkering. Door de aanleg
van de onderdoorgang bij de Lingedijk wordt de bestaande historisch herkenbare verbinding over de
Lingedijk verbroken. De realisatie van de voetgangersonderdoorgang bij de Nieuwsteeg heeft een beperkt
effect op de lokale ruimtelijke structuur.
Het stationsgebouw van het station Geldermalsen is gebouwd in 1886. Het is een eilandstation met aan
beide zijden sporen. Het is opgetrokken in baksteen. Kenmerkend zijn de decoraties in het metselwerk en de
vormgeving van onder meer de topgevels. Het gebouw is aangemerkt als rijksmonument vanwege
architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang. Het is een goed en gaaf voorbeeld
van een station uit de tweede helft van de 19e eeuw in neorenaissance stijl. Het stationsgebouw wordt door
het project niet gewijzigd of aangetast. Het verwijderen van de traverse en de daarbij behorende aanpassing
van de perronkap leidt er toe dat het monumentale beeld van het station en kap positief wordt beïnvloed ten
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opzichte van de huidige situatie. Uit overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is gebleken dat
het totaal van de aanpassingen aan station, kap, perrons en toegangen in overeenstemming is met het
monumentale karakter.
De aanleg van het nieuwe zijperron voor treinen uit de richting Tiel aan de oostzijde van het station
Geldermalsen gaat ten kostte van een hier gelegen smalle groenzone tussen het spoor en de Genteldijk
(verkeersweg) en het Trichtsevoetpad. De perrons en het spoor zullen als gevolg hiervan vanaf de oostzijde
van het station met fietsenstallingen, parkeerplaatsen en woonhuizen meer prominent zichtbaar zijn. Het
visuele karakter van het emplacement zelf veranderd door de herinrichting niet wezenlijk. Aan de westzijde
is in de huidige situatie sprake van een brede groenzone met daar achter een bedrijventerrein. Zowel in de
huidige als in de toekomstige situatie is het emplacement vanaf deze zijde niet of nauwelijks zichtbaar.
De bochtverruiming langs het spoor richting Tiel vindt plaats in een brede groenzone die door de ingreep
enigszins smaller wordt. De visuele effecten hiervan zijn beperkt.

Randweg
De randweg komt in een aantal gebieden met bijzondere landschappelijke waarden te liggen. Deze waarden
zijn gebaseerd op de kleinschaligheid van de bewoonde stroomrug langs de Linge. De randweg verstoort
daarmee geen openheid. Wel wordt Tricht landschappelijk meer afgesneden van haar omgeving. De
randweg creëert een ‘harde’ overgang tussen de bebouwing in Tricht en het open buitengebied. De huidige
zachte overgang verdwijnt hiermee. In de streekplanuitwerking wordt gemeenten gevraagd de overgang van
bebouwd naar open gebied met zorg in te richten.
Daar staat tegenover dat de randweg mogelijkheden schept om een nieuwe beleefbare voorkant van Tricht
te creëren. Tricht is wat stedenbouwkundige opbouw nu vooral naar binnen gericht. De inpassing van
eventuele geluidsvoorzieningen langs de randweg vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Het als gaaf, herkenbaar en waardevol gekarakteriseerde stroomruglandschap ten westen van Tricht wordt
door de randweg verstoord, evenals de waardevolle randzones Meersteeg en Langstraat. De randweg
doorkruist het landgoed Crayenstein en doorsnijdt de eeuwen oude lijnen van de S-akkers en een oude
hoogstam boomgaard. Deze elementen zijn benoemd in de cultuurhistorische waardekaart van de gemeente
als waardevol. Het Rijksmonument Huis Crayestein wordt zelf niet aangetast, maar wel de context van het
monument. Met de aanleg van de randweg wordt het monument ingesloten, in plaats van ‘in het landschap’
te staan.

Conclusie
Samenvattend zijn er voor wat betreft het project Spooromgeving Geldermalsen alleen landschappelijke en
cultuurhistorische effecten te verwachten ten aanzien van de randweg, de onderdoorgang bij de Lingedijk en
het nieuwe zijperron voor treinen uit de richting Tiel (het aspect barrièrewerking wordt behandeld in
paragraaf 3.13).
Voor de randweg betreft dit de kruising van de Meersteeg en in mindere mate de Langstraat en de
Hooglandse Wetering, maar vooral de doorsnijding van de waardevolle randzone aan de westzijde. De
aanleg van de randweg met een tunnelbak onder het spoor verstoort de landschappelijke structuur en
relaties en cultuurhistorische kenmerken en kwaliteiten, maar de beleving hiervan in het gebied zelf zal door
het kleinschalige karakter van het landschap op de stroomrug meevallen. Met een goede landschappelijke
inpassing die inspeelt op het kleinschalige karakter van de stroomrug kunnen de ruimtelijke effecten worden
beperkt.
Door de aanleg van de onderdoorgang bij de Lingedijk wordt de bestaande historisch herkenbare verbinding
over de Lingedijk verbroken.
Door de aanleg van het nieuwe zijperron voor treinen uit de richting Tiel zullen het spoor en de perrons vanaf
de oostzijde van het station meer prominent zichtbaar zijn. Met een goede herinrichting van het
stationsgebied kunnen de ruimtelijke effecten worden beperkt.

Het effect op beleving en waarden wordt negatief beoordeeld (score -) zonder maatregelen, en met
maatregelen (goede inpassing) licht negatief (score 0/-). Voor de vormgeving van de onderdoorgangen
randweg, Nieuwsteeg, Lingedijk en de spoorbrug over de Linge is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het
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beeldkwaliteitsplan geeft een visie op de vormgeving van de onderdoorgangen en spoorbrug. In de
voorbereiding van de realisatie wordt deze visie verder uitgewerkt bij het opstellen van het definitieve
ontwerp van de kunstwerken. Daarnaast is de landschappelijke inpassing uitgewerkt voor de randweg, de
omgeving van de onderdoorgangen Nieuwsteeg en Lingedijk en de aansluitingen op het stationsplein.

3.11

Archeologie

3.11.1

Plaats van de activiteit

De ingrepen die voor het project Spooromgeving Geldermalsen noodzakelijk zijn vinden plaats in gebieden
met een (middel)hoge verwachtingswaarde. De onderdoorgang bij de Nieuwsteeg en de onderdoorgang aan
de Lingedijk worden aangelegd in een gebied dat behoort tot de historische dorpskern, een gebied met een
bekende archeologische waarde.

3.11.2

Kenmerken van het potentiële effect

Wetgeving

Monumentenwet 1988
In de Monumentenwet 1988 is de verplichting opgenomen dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een
bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond, rekening houdt met in de grond
aanwezige dan wel te verwachten monumenten ofwel waarden. Er wordt gestreefd naar behoud in de
bodem. Indien dat niet mogelijk is en terreinen met een archeologische status en bekende archeologische
vindplaatsen (dit zijn vindplaatsen die vastgesteld zijn op basis van geregistreerde vondsten) verstoord
zullen worden door bodemingrepen, dienen deze onderzocht te worden door middel van archeologisch
onderzoek. De initiatiefnemer/verstoorder van de bodem is verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van
het onderzoek.
Op basis van de Monumentenwet 1988 kunnen op rijksniveau tevens archeologische monumenten worden
aangewezen. Het beschadigen of verstoren van archeologische rijksmonumenten is zonder vergunning niet
toegestaan (Monumentenwet 1988, artikel 11). Daarnaast biedt de wet gemeenten de mogelijkheid om een
gemeentelijke monumentenverordening te maken op basis waarvan gemeentelijke archeologische
monumenten aangewezen kunnen worden.

Gemeentelijk beleid
De gemeente Geldermalsen heeft in 2006 een Beleidsnota archeologie vastgesteld. In deze nota zijn de
archeologische verwachtingswaarden in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat in de kern Tricht en in de kern
Geldermalsen over het algemeen een (middel)hoge verwachtingswaarde geldt. Ter plaatse van de
aantakking op de Betuweroute is sprake van een hoge verwachtingswaarde. Bij een middelhoge
verwachting moet in algemene zin bij een bodemingreep dieper dan 30 cm beneden maaiveld en groter dan
1000 m2 een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Bij een hoge archeologische verwachting is dat
bij een bodemingreep groter dan 500 m2.

Het potentiële effect van het project
De randweg wordt aangelegd in overwegend open gebied met een agrarische bestemming. De
archeologische beleidskaart laat zien dat de randweg op een aantal plaatsen in gebieden met een
(middel)hoge archeologische verwachting is gelegen. Ter hoogte van de kruising met de Meersteeg wordt
oude woongrond doorsneden.
De aanleg van een derde spoor, de onderdoorgang bij de Nieuwsteeg en de onderdoorgang aan de
Lingedijk in Tricht vindt plaats in een gebied dat behoort tot de historische dorpskern. Dit is een andere
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archeologische status en houdt in dat het een gebied is met een bekende archeologische waarde. Wanneer
een fysieke ingreep, die groter is dan 100 m 2, plaatsvindt in een gebied dat is aangemerkt als historische
dorpskern dient een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.
De aanpassingen aan het spoor in Geldermalsen vinden grotendeels plaats in gebieden met een
(middel)hoge verwachtingswaarde.
In inventarisaties uit 2012, 2013 en 2014 concludeerde ProRail dat voor alle deelgebieden binnen het project
Spooromgeving Geldermalsen archeologisch onderzoek noodzakelijk is, behalve mogelijk bij een deel van
de westzijde van het emplacement ter plaatse van het station Geldermalsen.
Vervolgens is door VUhbs Archeologie een bureauonderzoek uitgevoerd (januari 2014). Dit onderzoek
bevestigt het hiervoor geschetste beeld. De archeologische verwachting die op de gemeentelijke
beleidskaart is weergegeven is hierin gespecificeerd. Afgezien van het uiterste zuidelijke deel van het
projectgebied ter plaatse van het station Geldermalsen is voor het hele projectgebied of onderzoek door
middel van een verkennend booronderzoek of onderzoek door middel van proefsleuven geadviseerd.
Op basis hiervan is door ADC ArcheoProjecten een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd
(27 januari 2015). Op basis van de resultaten van dit verkennend booronderzoek is in delen van het tracé de
archeologische verwachting bijgesteld naar laag; hier hoeft verder geen onderzoek meer te worden verricht.
In de gebieden met een blijvend hoge archeologische verwachting moet een inventariserend veldonderzoek
worden uitgevoerd door het aanleggen van proefsleuven, teneinde gaafheid, omvang, datering en
conservering van archeologische resten te onderzoeken. In mei 2016 zijn drie proefsleuven aangelegd ten
westen van het spoor, tussen het spoor en de Langstraat in Tricht (Sweco, 22 september 2016). Hierbij zijn
geen archeologische waarden aangetroffen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat op deze locatie de kans op
archeologische resten laag is. De zone die door middel van proefsleuven is onderzocht betreft slechts een
deel van het projectgebied. Het onderzochte gebied ligt vermoedelijk in het laagste deel van een komgebied
waarbij het terrein zowel naar het westen als het oosten oploopt. De mogelijke aanwezigheid van
archeologische vindplaatsen op deze hoger gelegen delen van het landschap binnen het projectgebied kan
als zeer reëel worden ingeschat. Hier vindt op een later moment alsnog een proefsleuvenonderzoek plaats.
Bovendien is nog een proefsleuvenonderzoek nodig ter plaatse van de te realiseren onderdoorgang bij de
Nieuwsteeg.
Omdat het onderzoek nog niet is afgerond kunnen belangrijke nadelige milieugevolgen op archeologische
waarden nog niet definitief worden uitgesloten (score - -). Op basis van de resultaten van het onderzoek kan
bij de vaststelling van het Tracébesluit en bij de uitvoering van het project rekening worden gehouden met
eventuele aanwezige archeologische waarden en kunnen alsnog waar mogelijk eventuele maatregelen
worden getroffen om deze archeologische waarden in de bodem onverstoord te kunnen behouden. Daarmee
wordt het project in lijn met de vigerende regelgeving uitgevoerd en kunnen belangrijke nadelige
milieugevolgen worden voorkomen, maar kan nog steeds wel sprake zijn van negatieve effecten op
archeologische waarden (score -).

3.12

Grondgebruik en functies

3.12.1

Plaats van de activiteit

Het spoor loopt door de kern Tricht en deelt het dorp op in een westelijk en een oostelijk deel. Het derde
spoor wordt in bebouwd gebied gerealiseerd. De randweg wordt ten noorden van Tricht aangelegd, in een
overwegend open gebied met een agrarische bestemming. Langs de Meersteeg staat een rij woningen waar
het geplande tracé van de randweg tussendoor loopt. De onderdoorgangen Nieuwsteeg en Lingedijk komen
op vrijwel dezelfde plekken te liggen als de huidige overwegen. De onderdoorgang naast de Lingedijk wordt
dichter bij de dijk aangelegd, waar in de huidige situatie woningen staan. De herinrichting van het
emplacement te Geldermalsen vindt ook in bebouwd gebied plaats. Ten westen ligt een bedrijventerrein, ten
oosten de woonkern en de entree van het station.

3.12.2

Kenmerken van het potentiële effect

De aanleg van het derde spoor (inclusief brug over de Linge) en de aanpassingen op en rondom station
Geldermalsen leiden nauwelijks tot extra ruimtebeslag. Het terrein ten westen van de spoorlijn Utrecht-‘s42
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Hertogenbosch, waar het derde spoor komt te liggen, is momenteel onbebouwd. Ten behoeve van de
aanleg van de onderdoorgang bij de Lingedijk moet één woning worden gesloopt. De uitbouw van de
spoorbrug over de Linge vergt de aanleg van een bruggenhoofd aan de noordzijde. Verder worden op het
emplacement een aantal opstelsporen verwijderd. Deze sporen moeten plaatsmaken voor een extra perron.
De aanleg van het nieuwe zijperron aan de oostzijde van het station geeft een beperkt ruimtebeslag op
aanwezige groenstructuren. Afgezien van de verplaatsing van een fietsenstalling bij het zijperron hoeft geen
bebouwing te worden verwijderd.
De randweg heeft vooral ruimtebeslag op agrarische gronden rondom Tricht. Ter plaatse van de kruising van
de randweg met de Meersteeg wordt één woning verwijderd. Verder zijn maatregelen nodig voor
waterberging en de waterhuishouding. Er zijn geen ontwikkelingsplannen voor het gebied dat wordt
ingesloten door de bestaande kern Tricht en de toekomstige randweg.
Het effect van het project Spooromgeving Geldermalsen op grondgebruik en functies is beoordeeld als
negatief (score -). Twee woningen moeten worden verwijderd.

3.13

Verkeers- en sociale effecten

3.13.1

Plaats van de activiteit

Door het project wordt te Tricht een wijziging in de hoofdverkeersstructuur voorzien door de aanleg van de
randweg en het opheffen van de twee bestaande spoorwegovergangen. De kern Tricht wordt in de huidige
situatie doorsneden door de spoorlijn Utrecht-‘s-Hertogenbosch. Op een tweetal plaatsen is een
spoorwegovergang aanwezig: Nieuwsteeg en Lingedijk. De twee overwegen vormen onderdeel van de
hoofdverkeerstructuur van Tricht. In de huidige situatie rijden over de spoorwegovergang Lingedijk circa
1.800 motorvoertuigen, waarvan ruim 200 vrachtwagens. Over de Nieuwsteeg rijden circa 1.200
motorvoertuigen, waarvan ruim 400 vrachtauto’s (Goudappel Coffeng, 2011). Het vrachtverkeer is afkomstig
van het bedrijventerrein Nieuwsteeg en het bedrijf A. HAK Industrial Services. Deze bedrijven zijn gelegen
ten westen van het spoor. Het vrachtverkeer dat deze bedrijven met zich meebrengen rijdt door de kern
Tricht richting de Rijksstraatweg. Deze weg is de dichtstbijzijnde mogelijkheid om de rivier de Linge over te
steken en de opritten van de snelwegen A2 en A15 te kunnen bereiken.
In het project worden de twee overwegen vervangen door drie onderdoorgangen. De overweg Nieuwsteeg
wordt een onderdoorgang die uitsluitend toegankelijk is voor langzaam verkeer. De nieuwe onderdoorgang
naast de Lingedijk is alleen toegankelijk voor autoverkeer en langzaam verkeer. Vrachtverkeer wordt
afgewikkeld via de nieuw aan te leggen randweg. De derde onderdoorgang maakt onderdeel uit van de
nieuw aan te leggen randweg. De randweg wordt ingericht als lokale ontsluitingsweg met twee rijstroken en
een 60 km/uur-regime. De weg is toegankelijk voor zowel langzaam verkeer als snelverkeer. Ten oosten van
het spoor wordt een zogenaamde ‘inprikker’ voor langzaam verkeer gerealiseerd. Deze inprikker zorgt
ervoor dat fietsers en voetgangers een kortere, directe toegangsweg tot de randweg krijgen.
Zoals beschreven in paragraaf 3.2 is onderdeel van het project het mogelijk maken van de verhoging van het
aantal sprinters van 4 naar 6 per uur per richting tussen Utrecht en Geldermalsen. As gevolg hiervan gaan
op vier bestaande gelijkvloerse overwegen tussen Tricht en Houten vier extra treinen per uur rijden.

3.13.2

Kenmerken van het potentiële effect

Het project Spooromgeving Geldermalsen draagt bij aan de realisatie van PHS en daarmee aan
‘spoorboekloos reizen’ in de brede Randstad. PHS heeft daarmee een zeer gunstige invloed op de
bereikbaarheid voor de treinreiziger.
In het project worden twee gelijkvloerse overwegen vervangen door drie onderdoorgangen. Dit heeft in
algemene zin een positief effect op de bereikbaarheid. Dit komt doordat niet langer voor overwegen gewacht
hoeft te worden; het verkeer stroomt beter door. Daar staat tegenover dat de bereikbaarheid bij de vier
bestaande overwegen tussen Tricht en Houten, waar per uur als gevolg van het project vier treinen extra
passeren, wat zal afnemen (maximaal aantal treinen per uur neemt toe van 24 tot 28). De
‘bereikbaarheidswinst’ door het geheel vervallen van de twee overwegen is echter groter dan het
‘bereikbaarheidsverlies’ door de wat hogere intensiteiten op de vier andere overwegen, omdat de vier extra
sprinters hier op baanvaksnelheid rijden (130 km/uur) waardoor de totale sluitingstijd niet sterk toeneemt.
43

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING
SPOOROMGEVING GELDERMALSEN

De randweg zelf heeft ook een positief effect op de bereikbaarheid. Het vormt een nieuwe verbinding in het
buitengebied van Tricht. Doordat de onderdoorgang Lingedijk niet toegankelijk wordt voor vrachtverkeer,
moet dit verkeer via de randweg afgewikkeld worden. Dit levert meer capaciteit op voor de onderdoorgang
Lingedijk. De bereikbaarheid voor hulpdiensten is niet in het geding. De nieuwe ongelijkvloerse kruisingen bij
de Lingedijk en bij de randweg hebben een gunstige invloed. De omrijdafstanden als gevolg van het
vervallen van de overgang Nieuwsteeg en de overgang Lingedijk voor zwaar verkeer zijn beperkt.
De vervanging van de overwegen door onderdoorgangen zorgt voor een sterke toename van de
verkeersveiligheid, dit is ook het doel van deze maatregel. Het risico op aanrijdingen tussen treinverkeer en
overig verkeer wordt hierdoor weggenomen. Ook de hoogtebeperking in de onderdoorgang Lingedijk levert
een verbetering van de verkeersveiligheid op, omdat vrachtverkeer via de nieuwe randweg moet rijden
waarmee de kern Tricht gevrijwaard wordt van vrachtverkeer. Daar staat tegenover dat de verkeersveiligheid
bij de vier bestaande overwegen tussen Tricht en Houten, waar per uur als gevolg van het project vier
treinen extra passeren, wat zal afnemen. De winst aan verkeersveiligheid door het geheel vervallen van de
twee overwegen is echter groter dan het verlies aan verkeersveiligheid ter plaatse van de vier overige
overwegen. Dit blijkt uit de ‘Risicoanalyse Overwegen Houten – Geldermalsen (Arcadis, 2 december 2016),
zoals in navolgend tekstkader is toegelicht.

Risicoanalyse Overwegen Houten – Geldermalsen
Zoals beschreven in paragraaf 3.2 is onderdeel van het project het mogelijk maken van de verhoging van
het aantal sprinters van 4 naar 6 per uur per richting tussen Utrecht en Geldermalsen. Het studiegebied in
deze vormvrije m.e.r.-beoordeling loopt daarmee van Geldermalsen tot net ten noorden van Houten. Voor
de in dit gebied aanwezige gelijkvloerse overwegen is een risicoanalyse uitgevoerd (Arcadis, 2 december
2016). Het betreft in totaal zes overwegen. Twee van deze overwegen, de Nieuwsteeg en de Lingedijk te
Tricht, worden als gevolg van het project opgeheven. Het maximaal aantal treinen neemt hier als gevolg
van de extra sprinters toe van 28 tot 32 per uur. Deze overwegen zijn intensief bereden door wegverkeer,
liggen binnen Tricht en ten noorden van station Geldermalsen en hebben nu last van een grote spreiding in
sluitingstijd. Deze spreiding van sluitingstijd wordt veroorzaakt door de mix van doorgaande treinen en te
Geldermalsen stoppende Sprinters en goederentreinen. Daardoor levert het opheffen van juist deze twee
overwegen een grote veiligheidswinst op. Bij de overige vier overwegen tussen Houten en Tricht neemt het
maximaal aantal treinen toe van 24 tot 28 per uur. Bij deze vier overwegen is sprake van een lage tot
gemiddelde verkeersintensiteit op de weg. Daarbij passeren de reizigerstreinen met baanvaksnelheid (130
km/uur), wat tot korte sluitingstijden leidt. Ook de sluitingstijden van de goederentreinen zijn door de
doorgaande beweging niet extreem lang. De overwegen zijn van een juiste beveiliging voorzien en kunnen
het verkeersaanbod goed verwerken. Elke toename van de treinfrequentie resulteert wel in een
achteruitgang van de overwegveiligheid. Echter de situatie bij deze vier overwegen wordt als acceptabel
beoordeeld en maatregelen zijn niet nodig. Het opheffen van de overwegen Nieuwsteeg en Lingedijk (en
een dienstoverpad te Geldermalsen) vormen bezien vanuit het hele baanvak Geldermalsen – Houten meer
dan voldoende compensatie voor de toename van de onveiligheid bij de andere vier overwegen. Daarmee
wordt met het project Spooromgeving Geldermalsen voldaan aan het beleid: geen afname van de
overwegveiligheid.

De onderdoorgangen zorgen weliswaar voor een toename van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid,
maar tegelijkertijd is sprake van een toename van de sociale barrièrewerking. Onderdoorgangen kunnen,
vergeleken met gelijkvloerse overwegen, worden beleefd als een barrière. Dit geldt vooral voor de
onderdoorgang Nieuwsteeg. Het betreft een voetgangersonderdoorgang met trappen en fietsgoten. Door
aanvullende voorzieningen is deze onderdoorgang ook toegankelijk voor mensen die een scootmobiel,
rollator of rolstoel gebruiken. Vanwege een ontwerp met trappen en fietsgoten is de onderdoorgang voor
fietsers beperkt toegankelijk vergeleken met een overweg. Zij kunnen gebruik maken van de andere
onderdoorgangen (randweg en Lingedijk). Tot slot is de onderdoorgang niet toegankelijk voor
automobilisten. Ook zij moeten gebruik gaan maken van de andere twee onderdoorgangen. Hierdoor wordt
het voor de inwoners van Tricht moeilijker om het spoor te kruisen. Dit betekent dat met de aanleg van de
onderdoorgang Nieuwsteeg voor sommige doelgroepen juist een barrière gecreëerd wordt.
Ook de nieuwe randweg kan als een nieuwe barrière worden beleefd. Doordat de randweg wordt ingericht
als erftoegangsweg, die geschikt is voor alle typen verkeer, is de barrièrewerking als gevolg van deze
nieuwe weg beperkt.
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De aanleg van onderdoorgangen leidt verder tot een afname van de sociale veiligheid. Tunnels worden door
mensen over het algemeen ervaren als minder veilig. Het ontwerp en de aankleding van de
onderdoorgangen kan dit gevoel van verminderde sociale veiligheid positief beïnvloeden.

Conclusie
Het project Spooromgeving Geldermalsen draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid voor de
treinreiziger. Als gevolg van het realiseren van de ongelijkvloerse kruisingen en de aanleg van de randweg
zal zowel de bereikbaarheid (score +) als de verkeersveiligheid (score ++) in Tricht door het project
toenemen. Wat betreft sociale barrièrewerking is het project negatief beoordeeld (score -). De
onderdoorgang Nieuwsteeg creëert voor verschillende doelgroepen een barrière. Sociale veiligheid van de
onderdoorgangen vormt een aandachtspunt. Deze wordt zonder aanvullende maatregelen negatief
beoordeeld (score -), maar met een uitgebalanceerd ontwerp op dit punt neutraal (score 0). Belangrijke
nadelige milieugevolgen kunnen bij het aspect verkeer worden uitgesloten.
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4

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

4.1

Samenvatting

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie heeft ten doel om te toetsen of mogelijke belangrijke nadelige
milieugevolgen als gevolg van het project Spooromgeving Geldermalsen kunnen worden uitgesloten. In tabel
4-1 zijn de scores voor de verschillende thema’s samengevat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de
scores zonder extra maatregelen en scores met extra maatregelen. Bij het criterium wordt aangegeven of
het een tijdelijk effect (T) of een permanent effect betreft (P). De effecten zijn niet grensoverschrijdend. Na
de tabel volgt per thema een toelichting op de scores.

Geluid

Luchtkwaliteit

Effectscore
(met
maatregel)

Effectscore
(zonder
maatregel)

Thema

Criterium

Tabel 4-1: Samenvatting effectscores

Railverkeer (P)

-

-

Wegverkeer (P)

+

+

Railverkeer (P)

0

0

Wegverkeer (P)

+

+

Trillingen

Railverkeer (P)

-

+

Externe veiligheid

Plaatsgebonden risico (P)

0

0

Groepsgebonden risico (P)

0

0

Bodem

Effect op bodemverontreinigingslocaties (P)

+

+

Water

Verandering van het oppervlakte verharding (P)

-

0

Verdrogings- of vernattingseffecten (T/P)

--

-

Aantasting van beschermde wateren of kunstwerken (P)

--

+

Blokkering of doorsnijden van overig oppervlaktewater (P)

--

0

Effecten op Natura 2000 (T/P)

0

0

Effecten op het Gelders Natuurnetwerk (P)

0

+

Effecten op beschermde soorten (P)

-

0

Landschap en
cultuurhistorie

Aantasting beleving (P)

-

0/-

Aantasting waarden (P)

-

0/-

Archeologie

Aantasting archeologische waarden (P)

--

-

Grondgebruik

Ruimtebeslag (P)

-

-

Verkeers- en
sociale effecten

Bereikbaarheid (P)

+

+

++

++

Natuur

Score

Verkeersveiligheid (P)
Sociale barrièrewerking (P)

-

-

Sociale veiligheid (P)

-

0

Toelichting

--

Mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen ten opzichte van de referentiesituatie

-

Nadelige milieugevolgen ten opzichte van de referentiesituatie, maar niet mogelijk belangrijk

0

Neutraal

+

Positief effect ten opzichte van de referentiesituatie

++

Zeer positief effect ten opzichte van de referentiesituatie
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Geluid
Wat betreft het spoordeel heeft het project Spooromgeving Geldermalsen vooral vanwege de hogere
intensiteit aan sprinters over een groot deel van het studiegebied tot Utrecht een ongunstige invloed op de
geluidsbelasting ten opzichte van de autonome referentiesituatie. In de autonome referentiesituatie is al
sprake van groei van het aantal intercity’s en goederentreinen. Echter, vooral dankzij de autonome instroom
van stiller materieel blijft de geluidsbelasting toch onder de vigerende GPP’s en zijn geen maatregelen
nodig. Het project heeft dus weliswaar een ongunstige invloed op de geluidsbelasting, maar het verwachte
treingebruik in combinatie met de aangepaste sporen lay-out blijft binnen de geluidruimte die de huidige
geluidproductieplafonds bieden. De beoordeling is dan ook dat er voor wat betreft geluid geen mogelijk
belangrijk nadelig milieugevolg vanwege het project zal optreden (score -).
Ter plaatse van de randweg en een beperkt aantal aansluitende wegen is sprake van een hogere
geluidbelasting, maar deze blijft grotendeels binnen de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. Enkel
bij de aansluitingen bij de Meersteeg en de Groeneweg/Lingedijk wordt de 48 dB overschreden voor tien
woningen. Met de doelmatige geluidmaatregelen ter plaatse (stil wegdek bij beide aansluitingen en korte
twee meter hoge geluidschermen aan weerszijden van de weg bij de Meersteeg) is nog bij zeven woningen
sprake van een overschrijding (49 tot 52 dB). Gezien de beperkte omvang en ernst van deze overschrijding
van de voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten langs de randweg kunnen belangrijke nadelige
milieugevolgen worden uitgesloten (zowel zonder als met maatregelen ter plaatse van de aansluitingen).
Ter plaatse van de bestaande route via de Lingedijk door de kern van Tricht is sprake van een afname van
de geluidsbelasting bij alle onderzochte woningen ten opzichte van de huidige situatie, variërend van 1 tot 10
dB. Ook ter plaatse van de Nieuwsteeg, waar de bestaande overweg wordt vervangen door een
onderdoorgang voor langzaam verkeer, is sprake van een afname van de geluidsbelasting.
De randweg zorgt daarmee voor versterking van de leefbaarheid van de woonkern Tricht. Een deel van de
verkeersstroom wordt uit het gevoelige gebied (woonkern Tricht) naar het buitengebied geleid waardoor
duidelijk minder gevoelige bestemmingen worden getroffen. Er worden in essentie geen extra
verkeersstromen gegenereerd. De Lingedijk en de Nieuwsteeg met omliggende woonbebouwing worden
ontlast. Het totale geluidseffect van de randweg wordt daarmee positief beoordeeld (score +), zowel zonder
als met maatregelen ter plaatse van de aansluitingen.
Luchtkwaliteit
De effecten op de lokale luchtkwaliteit als gevolg van het treinverkeer zullen beperkt zijn (score 0). De
randweg resulteert in een lokale verslechtering van de luchtkwaliteit, maar mogelijke belangrijke nadelige
milieugevolgen als gevolg hiervan kunnen worden uitgesloten. Ter plaatse van de nieuwe randweg nemen
de NO2 -, PM10 - en PM2,5 - concentraties licht toe, maar hierbij worden geen normen overschreden. De
noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen is dan ook niet aan de orde. Daarnaast heeft de
nieuwe randweg ook een positief effect op de luchtkwaliteit, doordat het verplaatsingspatroon in de
omgeving zal veranderen. De randweg zorgt daarmee voor versterking van de leefbaarheid van de
woonkern Tricht. Een deel van de verkeersstroom wordt uit het gevoelige gebied (woonkern Tricht) naar het
buitengebied geleid waardoor duidelijk minder gevoelige bestemmingen worden getroffen. Er worden in
essentie geen extra verkeersstromen gegenereerd. De Lingedijk en de Nieuwsteeg met omliggende
woonbebouwing worden ontlast. Het totale effect van de randweg op de luchtkwaliteit wordt daarmee positief
beoordeeld (score +). Maatregelen zijn niet aan de orde.
Trillingen
Als gevolg van het project Spooromgeving Geldermalsen nemen de maximale trillingsniveaus niet toe, maar
de gemiddelde trillingsniveaus wel door de toename van het aantal sprinters. In de toekomstige situatie,
uitgaande van de situatie met de hoogste treinaantallen, wordt bij 5 woningen langs het spoor tussen Utrecht
tot en met Geldermalsen niet voldaan aan de norm voor het gemiddelde trillingsniveau en bij 6 woningen is
mogelijk sprake van een overschrijding. De toename van het gemiddelde trillingsniveau wordt echter deels
onafhankelijk van het project veroorzaakt door de autonome groei van het aantal intercity’s en het
goederenvervoer. Er is gezien de aantallen woningen in de worst case situatie en de ernst van de hinder
geen sprake van een belangrijk nadelig milieugevolg als gevolg van het project (score -).
Uit de trillingsonderzoeken blijkt dat in de huidige situatie in vooral Tricht sprake is van vrij hoge maximale
trillingsniveaus. Ondanks dat het project hierop niet van invloed is heeft dit er toe geleid dat er voor gekozen
is om aanvullend maatregelen te treffen om de trillingsniveaus te reduceren: een jetgrouten wand met een
lengte van circa 320 meter en een diepte van circa 10 meter aan de oostzijde van de spoorbaan en het
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toepassen van geoptimaliseerde stootplaten bij de ongelijkvloerse kruisingen van de Nieuwsteeg en de
Lingedijk. Het positieve effect van deze maatregelen is aanzienlijk groter dan het negatieve effect als gevolg
van de extra sprinters, zowel voor wat betreft het aantal panden als de ernst van de hinder. Het totale effect
inclusief maatregelen wordt daarom positief beoordeeld (score +).
Externe veiligheid
Het effect van het project Spooromgeving Geldermalsen op zowel het plaatsgebonden als het groepsrisico
wordt neutraal beoordeeld (score 0).
Bodem
Bij uitvoering van het project Spooromgeving Geldermalsen is nog aanvullend bodemonderzoek nodig en
wordt waarschijnlijk een saneringsplan opgesteld. Afhankelijk van het aantal benodigde saneringen treedt
een positief effect op; de bodem wordt schoner (score +).
Water
De aanleg van de beide nieuwe perrons leidt weliswaar tot een toename van het verharde oppervlak, maar
dit wordt meer dan gecompenseerd door het inkorten van het bestaande eilandperron en de sanering van
opstelsporen. Vooral de randweg zorgt voor een toename van verhard oppervlak in het project (score -). Als
gevolg hiervan is het noodzakelijk om watercompensatie aan te leggen om te voorkomen dat er in de
toekomst wateroverlast ontstaat. Negatieve milieueffecten kunnen voor dit criterium daarmee met
maatregelen worden voorkomen (score 0).
De onderdoorgangen bij de Nieuwsteeg en de randweg liggen beide onder NAP wat betekent dat hier
bemalingen tijdens de aanlegfase benodigd zijn. Voor de onderdoorgang Lingedijk is een bemaling tijdens
de aanlegfase afhankelijk van de daadwerkelijke grondwaterstanden en de mogelijke infiltrerende werking
van de Linge. Tijdens de werkzaamheden kunnen daardoor effecten op de grondwaterstanden en zettingen
optreden. Permanente effecten kunnen optreden als gevolg van permanente bemalingen en drainagesystemen en als gevolg van een eventuele blokkade van de grondwaterstromingen en het optreden van
opdrijving. Zo heeft het aanbrengen van de ondergrondse trillingsreducerende constructie langs de oostkant
van de spoorbaan te Tricht invloed op de grondwaterstand. Daarmee zijn belangrijke nadelige
milieugevolgen op voorhand niet uit te sluiten (worst case, score - -). Door een uitgebalanceerd ontwerp van
de onderdoorgangen in combinatie met eventuele aanvullende maatregelen kunnen belangrijke nadelige
milieugevolgen echter uitgesloten worden (score -).
De nieuwe reizigerstunnel bij het station ligt deels in de hier ter plaatse in de bodem aanwezige zuidelijke
secundaire waterkering van de Linge. Het ontwerp van deze tunnel is met het Waterschap Rivierenland
afgestemd, zodat de waterkerende functie ook tijdens de bouw te allen tijde wordt gewaarborgd. Ter plaatse
de noordelijke secundaire waterkering voor de Linge, de Lingedijk te Tricht, wordt de onderdoorgang ook
zodanig aangelegd dat de waterkerende functie niet in het geding is. Daarnaast is de doorstroming van het
bed van de Linge van belang. Doordat de onderdoorgang in de huidige spoordijk wordt voorzien en wordt
geaccepteerd dat deze bij ‘normaal’ hoog water (gemiddeld eens in de 10 jaar) onderloopt, zorgt deze
onderdoorgang voor een betere doorstroming bij hoog water (afname van de ‘flessenhalswerking’ van de
spoorbrug). Tot slot resulteert de aanleg van de onderdoorgang en de verbreding van het spoor in extra
ruimtebeslag in het bed van de Linge waardoor het waterbergend vermogen ter plaatse af neemt (met 1.050
m3). De compensatie hiervoor vindt plaats in een natuurontwikkelingsproject van de Provincie Gelderland
aan de zuidoever van de Linge. Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen hiermee, uitgaande van een
uitgebalanceerd ontwerp en compensatie van de waterberging, uitgesloten worden. Er is zelfs sprake van
een gunstig effect voor de doorstroming (zonder maatregelen score - - , met maatregelen score +).
De geplande locatie van de randweg snijdt een behoorlijk aantal bestaande watergangen die in beheer zijn
van het waterschap. Ook het derde spoor ten behoeve van het vrijleggen van de Merwedelingelijn, de
aanleg van de onderdoorgang bij de Nieuwsteeg en de aanleg van de ondergrondse trillingsreducerende
constructie resulteert in ruimtebeslag op watergangen. Om deze watergangen en daarmee de ontwatering
van de omliggende percelen niet te blokkeren worden mitigeren maatregelen in het ontwerp opgenomen,
denk hierbij aan duikers en het verschuiven of nieuw graven van watergangen. Daarnaast dient hemelwater
wat afstroomt van het wegdek van de randweg opgevangen te worden in bijvoorbeeld bermsloten.
Uitgaande van deze mitigeren maatregelen kunnen belangrijke nadelige milieugevolgen uitgesloten worden
(zonder maatregelen score - -, met maatregelen score 0).
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Natuur
Effecten op de in de Wet natuurbescherming beschermde natuurgebieden kunnen worden uitgesloten door
gebruik te maken van de ontwikkelingsruimte die voor dit project in het PAS is gereserveerd (score 0). Voor
het Gelderse Natuurnetwerk (GNN) is sprake van een positief effect (score +) vanwege een kwaliteitsimpuls
voor de Linge als verbindingszone door het versterken van de oever langs de noordzijde ter hoogte van de
spoorbrug (zonder deze maatregelen zijn er geen effecten, score 0). Voor wat betreft beschermde soorten
uit de Wet natuurbescherming is zonder maatregelen sprake is van een negatief effect (score -). Bij een
juiste procedure en met het treffen van de juiste maatregelen komt de gunstige staat van instandhouding van
de betreffende soorten niet in het geding (score 0).
Landschap en cultuurhistorie
Als gevolg van het project Spooromgeving Geldermalsen zijn alleen landschappelijke en cultuurhistorische
effecten te verwachten ten aanzien van de randweg, de onderdoorgang bij de Lingedijk en het nieuwe
zijperron voor treinen uit de richting Tiel. Voor de randweg betreft dit de kruising van de Meersteeg en in
mindere mate de Langstraat en de Hooglandse Wetering, maar vooral de doorsnijding van de waardevolle
randzone aan de westzijde. De aanleg van de randweg met een tunnelbak onder het spoor verstoort de
landschappelijke structuur en relaties en cultuurhistorische kenmerken en kwaliteiten, maar de beleving
hiervan in het gebied zelf zal door het kleinschalige karakter van het landschap op de stroomrug meevallen.
Met een goede landschappelijke inpassing die inspeelt op het kleinschalige karakter van de stroomrug
kunnen de ruimtelijke effecten worden beperkt. Door de aanleg van de onderdoorgang bij de Lingedijk wordt
de bestaande historisch herkenbare verbinding over de Lingedijk verbroken. Door de aanleg van het nieuwe
zijperron voor treinen uit de richting Tiel zullen het spoor en de perrons vanaf de oostzijde van het station
meer prominent zichtbaar zijn. Met een goede herinrichting van het stationsgebied kunnen de ruimtelijke
effecten worden beperkt. Het effect op beleving en waarden wordt negatief beoordeeld (score -) zonder
maatregelen, en met maatregelen (goede inpassing) licht negatief (score 0/-).
Archeologie
Bij het inmiddels uitgevoerde onderzoek zijn geen archeologische waarden aangetroffen. Het onderzoek
heeft uitgewezen dat op de betreffende locaties de kans op archeologische resten laag is. Omdat het
onderzoek nog niet is afgerond kunnen belangrijke nadelige milieugevolgen op archeologische waarden nog
niet definitief worden uitgesloten (score - -). Op basis van de resultaten van het volledige onderzoek kan bij
de vaststelling van het Tracébesluit en bij de uitvoering van het project rekening worden gehouden met
eventuele aanwezige archeologische waarden en kunnen alsnog waar mogelijk eventuele maatregelen
worden getroffen om deze archeologische waarden in de bodem onverstoord te kunnen behouden. Daarmee
wordt het project in lijn met de vigerende regelgeving uitgevoerd en kunnen belangrijke nadelige
milieugevolgen worden voorkomen, maar kan nog steeds wel sprake zijn van negatieve effecten op
archeologische waarden (score -).
Grondgebruik en functies
Het effect van het project Spooromgeving Geldermalsen op grondgebruik en functies is beoordeeld als
negatief (score -). Twee woningen moeten worden verwijderd.
Verkeers- en sociale effecten
Het project Spooromgeving Geldermalsen draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid voor de
treinreiziger. Als gevolg van het realiseren van de ongelijkvloerse kruisingen en de aanleg van de randweg
zal zowel de bereikbaarheid (score +) als de verkeersveiligheid (score ++) in Tricht door het project
toenemen. Wat betreft sociale barrièrewerking is het project negatief beoordeeld (score -). De
onderdoorgang Nieuwsteeg creëert voor verschillende doelgroepen een barrière. Sociale veiligheid van de
onderdoorgangen vormt een aandachtspunt. Deze wordt zonder aanvullende maatregelen negatief
beoordeeld (score -), maar met een uitgebalanceerd ontwerp op dit punt neutraal (score 0). Belangrijke
nadelige milieugevolgen kunnen bij het aspect verkeer worden uitgesloten.
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4.2

Conclusie

De wijzigingen vanwege vooral de aanleg van een derde spoor tussen de aantakking van de
Merwedelingelijn en de Linge zijn ingrijpend voor de omgeving. Het vervallen van de overwegen, de
vervangende onderdoorgang bij de Lingedijk en de aanleg van de Randweg verbetert weliswaar de
verkeerskundige bereikbaarheid, maar vooral de onderdoorgang Nieuwsteeg betekent zonder nadere
maatregelen echter een barrière voor sommigen. De aanleg van de Randweg kan daarnaast voor
belanghebbenden als grondeigenaren en aanwonenden ingrijpend zijn. De huidige trillingssituatie in vooral
Tricht wordt daarnaast door velen als hinderlijk ervaren. Wijzigingen in dit project worden door de omgeving
aangegrepen om tot verbetering van de trillingssituatie te komen.
In deze m.e.r.-beoordeling staan echter niet de wijzigingen zelf centraal, maar de vraag of de wijzigingen
vanwege het project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen hebben zoals bedoeld in de Europese en
Nederlandse regelgeving rond milieueffectrapportage. In de beoordeling daarvan worden de extra
maatregelen die worden genomen meegewogen.
De conclusie is dat, met de kennis en uitgangspunten ten tijde van het uitvoeren van deze toetsing, voor de
meeste aspecten kan worden uitgesloten dat het project Spooromgeving Geldermalsen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu zal opleveren. Alleen voor water en voor archeologie zijn belangrijke nadelige
milieugevolgen zonder aanvullend onderzoek en aanvullende maatregelen op voorhand niet met zekerheid
uit te sluiten. In het ontwerp is rekening gehouden met effecten op de grondwaterstand, de waterkering, het
bergend vermogen en het doorstroomprofiel van de Linge en de watergangen die worden gekruist.
Belangrijke nadelige gevolgen voor water worden daarom uitgesloten. Ook voor archeologie wordt door
nader onderzoek (dat deels al is uitgevoerd) bij de benodigde ruimtelijke besluiten rekening gehouden met
eventuele aanwezige archeologische waarden en worden waar mogelijk maatregelen getroffen om deze
archeologische waarden in de bodem onverstoord te behouden. Daarmee wordt het project in lijn met de
vigerende regelgeving uitgevoerd en worden belangrijke nadelige milieugevolgen voorkomen.
In vooral Tricht is in de huidige situatie sprake van een relatief hoog maximaal trillingsniveau. In de
systematiek van de m.e.r.-beoordeling gaat het echter om wat het project toevoegt aan de al bestaande
hinder. Het maximale trillingsniveau neemt in de toekomst niet toe. Het gemiddelde trillingsniveau neemt in
de toekomst in de situatie met de hoogste treinaantallen wel toe. Deze toename wordt deels onafhankelijk
van het project veroorzaakt door de autonome groei van het aantal intercity’s en het goederenvervoer. Er is
geen sprake van een belangrijk nadelig milieugevolg als gevolg van het project gezien de aantallen
woningen en de oorzaak die deels buiten het project ligt. Ondanks dat het project hierop niet van invloed is,
is er voor gekozen om aanvullend maatregelen te treffen om de maximale trillingsniveaus te reduceren door
middel van een ondergrondse trillingsreducerende constructie ten oosten van de spoorbaan te Tricht en het
toepassen van geoptimaliseerde stootplaten bij de ongelijkvloerse kruisingen van de Nieuwsteeg en de
Lingedijk. Het totale effect van het project inclusief maatregelen wordt positief beoordeeld.
Het project heeft een ongunstige invloed op de geluidsbelasting ten opzichte van de autonome ontwikkeling.
Het verwachte treingebruik in combinatie met de aangepaste sporen lay-out blijft binnen de geluidruimte die
de huidige geluidproductieplafonds bieden. De beoordeling is dan ook dat er geen mogelijk belangrijk
nadelig milieugevolg vanwege het project zal optreden.
Als aan de genoemde voorwaarden rond water en archeologie wordt voldaan is geen sprake van een
verplichting tot het doorlopen van een m.e.r.-beoordeling en kan worden volstaan met het onderbouwen van
deze conclusie op basis van de bevindingen uit dit rapport in de toelichting van het Tracébesluit.
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