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Inleiding

Rail en binnenvaart moeten de komende
jaren een veel grotere rol gaan spelen in het
nationals en internationale goederenvervoer.
Daarover is iedereen het eens. Vooral door
het nog steeds groeiende vrachtvervoer over
de weg dreigt het sterk verstedelijkte westen
van Nederland, de Randstad, langzaam
maar zeker dicht te slibben. Met alle gevolgen van dien voor de bereikbaarheid en de
leefbaarheid.
De bestaande infrastructuur van de spoorwegen is veel te krap bemeten om de
beoogde groei van het goederenvervoer te
reaiiseren. Te meer daar ook het groeiende
reizigersvervoer aangewezen is op dezelfde
sporen, Het ontwikkelen van een beter treinvervoer is een absolute noodzaak om het tij
te keren.
3
NS heeft daartoe in het recente verleden een
tweetal ambitieuze plannen gepresenteerd:
Rail 21 Cargo voor het goederenvervoer en
Rail 21 voor het reizigersvervoer.
Het goederenvervoer per spoor moet in de
visie van NS tors worden uitgebreid en gereorganiseerd. Rail 21 Cargo geeft een eerste
aanzet. In het Toekomstplan voor het goede¬
renvervoer is die visie verder uitgewerkt.
Voor het reizigersvervoer had NS al eerder
het plan Rail 21 gepresenteerd. Dit plan
voorziet in nieuwe sporen, stations, spoorverdubbeiingen en meer vrije kruisingen en
Rail en binnenvaari;

een betere dienstverlening aan de klant.

moeten een grotere rol

Met het plan Rail 21 voor reizigersvervoer

gaan spelen In Met goe¬
derenvervoer.

moet de capaciteit van het spoorwegnet
rond het jaar 2010 ruwweg zijn verdubbeld.

De ambitieuze plannen van NS worden door
het Rijk onderschreven in het Tweede Struc-

m

tuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II), het

-

Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP-r) en
de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening
Extra (VINEX).
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goederenvervoer
Waarom, zo zou men zich kunnen afvragen,
wil NS ook investeren in het goederenver¬
voer. Het goederenbedrijf van de spoorwegen zit immers al geruime tijd in de rode
cijfers. Afbouw van de activiteiten lijkt dus
meer voor de hand te liggen.
Om een aantal redenen zou dat een historische vergissing zijn.

Nederland beroept zich er op een distributieland bij uitstek te zijn. Met Rotterdam,
's werelds grootste havenstad, als kloppend
hart van de vaderlandse economie en Schiphol als belangrijke Internationale luchthaven.
Die positie is voor een belangrijk deel te
danken aan de goede weg- en waterverbindingen met het achterland.
Door de ongebreidelde groei van het autoverkeer raken de wegen echter meer en
meer verstopt. Dat klemt te meer omdat het
Internationale goederenvervoer in de
komende jaren naar verwachting nog sterk

De congestie vormt een
bedreiging voor de

zal groeien door de verwachte groei van de

'mainports' Rotterdam

wereldhandel, de mondialisering van de pro-

en Schiphot en voor de
leefbaarheid in ons

duktie en consumptie en door het verdwij-

land. Meer goederen op

nen van de Europese binnengrenzen.

de trein zetten kan
bijdragen aan een

Zonder passende maatregelen dreigt het

opiossing.

wegvervoer het leeuwedeel van die groei
voor zijn rekening te nemen. De congestieproblemen in de Randstad dreigen daardoor
nog ernstiger te worden dan ze al zijn.
Met alle nare gevolgen van dien. Door de
slechtere bereikbaarheid dreigt Rotterdam
haar positie als Europese 'mainport' te verliezen. Te meer omdat in andere Europese
havensteden zoals Hamburg een veel groter
deel van de overgeslagen lading per spoor
naar het achterland wordt vervoerd.
In Rotterdam zijn dat slechts enkele procenten. De haven is daardoor kwetsbaarder.
Het drukke wegverkeer vormt daarnaast een
ernstige bedreiging voor het toch al zwaarbelaste milieu en daarmee voor de leefbaarheid van ons land.

m

Toekomst van het goederenvervoer

Om de positie van vooral Rotterdam en ook

huidige net al volledig wordt benut.

Schiphol als 'mainport' te behouden en te

Uitgangspunt is het reizigers- en goederen¬

versterken en tegelijkertijd de leefbaarheid te

vervoer zoveel mogelijk van elkaar te schei-

verbeteren, zullen de vervoersontwikkelingen

den, zodat ze geen hinder van elkaar

beter gespreid moeten worden over de be-

ondervinden, Doel is het aandeel van het

schikbare mogelijkheden: water, weg en rail.

railgoederenvervoer in de komende decen-

Vandaar het besluit van NS om het goede-

nia te vergroten van 20 miljoen ton anno

renbedrijf niet af te bouwen maar juist nieu-

1991 tot ongeveer 65 miljoen ton in 2010.

we impulsen te geven.

Om deze goederen snel en efficient te kun-

Rail 21 Cargo geeft daartoe de eerste aanzet-

de komende jaren worden geconcentreerd

nen vervoeren, zal het goederenvervoer in

ten. In het plan pleit NS voor een versterking

op drie hoofdstromen en enkele kleinere

van het Nederlandse railvervoer op tech-

stromen. De hoofdstromen betreffen de ver¬

nisch en commercieel gebied. Naast de

bindingen tussen de grote vervoerscentra

introductie van een geheel nieuw produktie-

Rijnmond en IJmond/Schiphol met het ach¬

model en een ingrijpende reorganisatie van

terland via een drietal zogeheten corridors:

NS Goederen wordt aangedrongen op vergroting van de capaciteit van de goederensporen. De uitbreiding is nodig, omdat het

de zuid-oost corridor richting Midden- en ZuidDuitsland via Zevenaar
de noord-oost corridor richting Noord-Duitsland
via Oldenzaal
de zuid-west corridor richting Belgie via
Roosendaal.

St.

NS wil de veranderingen in drie fasen doorvoeren. In de eerste fase, die volgens de
planning gereed moet zijn in 1995, zal de
zogeheten Brabantroute tussen Rotterdam
en Venlo worden aangepakt.
De verbeteringen zijn nodig om de komende

-fcri.

jaren een deel van de groei van het goede¬
' ••

renvervoer te kunnen opvangen. Op termijn
neemt het reizigersvervoer hier echter zodanig toe dat een combinatie met het goede¬
renvervoer nauwelijks meer mogelijk is.
Het gaat hier derhalve om een tussenfase.

Rotterdam is afhankelijk van goede
verbindingen met het

De tweede fase, die rond de eeuwwisseling
moet zijn afgerond, is gereserveerd voor de

achterland.

realisering van de nieuwe oost-westverbinding. NS heeft daarbij gekozen voor de zoge¬
heten Betuweroute tussen Rotterdam en
Zevenaar. Tegelijkertijd zal voor de toekomstige verbinding van de IJmond met de
Betuweroute een tweetal nieuwe verbindingsbogen in de omgeving van Amsterdam
worden gerealiseerd. De derde en laatste
fase, die tot 2010-2015 loopt, is voornamelijk
bedoeld om ook andere delen van Neder¬
land op de Betuweroute aan te sluiten.

I

I
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Betuweroute
De Betuweroute is zonder twijfel het belang-

Om de verschillende belangen op de juiste

rijkste en meest besproken onderdeel van de

waarde te kunnen schatten en tegen elkaar

geplande uitbreidingen van de railinfrastruc-

af te wegen worden eerst de hoofdlijnen

tuur. Het moet de ruggegraat worden van de

geschetst, daarna de projecten uitgewerkt en

vaderlandse goederenspoorverbindingen

pas daarna de details ingevuld. NS voIgt

met de rest van Europa.

deze aanpak in samenwerking met het

De voorbereidende procedures zijn in voile

ministerie van Verkeer en Waterstaat ook

gang. Het laat zich raden, dat er heel wat

voor de Betuweroute. Welke procedure door¬

moet gebeuren voordat de eerste spa de

lopen moet worden, is afhankelijk van de

grond in kan.

aard en omvang van het project.

Alvorens NS daadwerkelijk een verbinding

ject, waarvoor om te beginnen een zogehe-

aan kan ieggen, moeten zorgvuldig tal van

ten MER-procedure gevoigd moet worden.

wettelijk voorgeschreven procedures wor¬

Wat dat betekent, wordt hieronder uitgelegd.

De Betuweroute is een nieuw en groot pro¬

den doorlopen. Welke dat zijn, hangt af van

De belangrijke 'stappen' die in de

de aard en omvang van het project. Soms

Trace/mi Iieu-effectrapportage (MER)procedu-

moet een milieu-effectrapportage (MER)

re voor de aanleg van de Betuweroute gezet

worden uitgevoerd, vaak een streek- en

moeten worden staan in chronologische

bestemmingsplan aangepast en altijd een

volgorde.

bouw- of aanlegvergunning worden verleend.
NS heeft met de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
(VROM) en Verkeer en Waterstaat, een plan
van aanpak opgesteld om in overleg met de

De Brabantroute kan op
termijn niet meer trein-

betrokken provincies en gemeenten de pro¬

verkeer verwerken,

cedures zo goed mogelijk op elkaar af te

De Betuweroute is dan
nodig als hoofdas voor

stemmen en te stroomlijnen ten einde de

het goederenvervoer.

voortgang zoveel mogelijk te bespoedigen.
Aan het plan, 'Voortvarend en Zorgvuldig'
gedoopt, liggen drie 'gedachten' ten grondslag: parallellisatie en synchronisatie van
procedures en tijdige en open communicatie
met alle betrokkenen.

Em

s
mm

mm m

L

s

I

4

TRACE/MER

procedure
RUIMTELIJKE

TRACE/MER PROCEDURE

UITVOERING

ORDENINGSPROCEDURE

Opstellen informatieve startnotitie over voorgenomen project (NS)

14.1.1991

Bekendmaking voornemen project
(Minister van V&W) +
publicatie en terinzagelegging van startnotitie

Inspraak en advisering door o.a. commissie m.e.r.

14.4.1991

Opstellen en vaststellen richtlijnen (Minister)

Opstelien tracenota/MER (door NS)

Toezenden tracenota/MER aan bevoegd gezag

Globale check of tracenota/MER voldoende infor

Opstellen ontwerp

matie bevat (Minister)

bestemmingsplan

Toezenden RvdW, commissie m.e.r. en adviseurs
om advies + bekendmaking tracenota/MER
(Minister)
1.1.1992
Opstellen advies door adviseurs (min. 1 maand)

Inspraak (min. 1 maand)

(wettelijke termijn)

(wettelijke termijn)

Schrifteiijk indienen van opmerkingen bij de RvdW binnen 6
weken na aanvang ter visielegging

Hoorzitting

Opstellen advies commissie m.e.r. (max. 1 maand
na hoorzitting, wettelijke termijn)

Advies RvdW

juni 1992

Besluitvorming (Minister)
Vaststelling in de Raad
Begin uitvoering
Behandeling door GS

mei 1993

1998

Ter visie legging

Project gereed

J

I
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Startnotitie
BETUWEROUTE

De startnotitie is, zoals uit het schema blijkt,

nader op hun geschiktheid zullen worden

de eerste officiele stap om tot de aanleg van

onderzocht. Globaal zijn ook de gevolgen

een nieuwe spoorlijn te komen. De notitie,

aangegeven. Naar aanleiding van de

opgesteld door NS, is begin 1991 gepresen-

inspraak heeft de minister van Verkeer en

teerd. In een groot aantal gemeenten in het

Waterstaat na advies van een onafhankelijke

plangebied zijn informatieavonden gehou-

commissie bepaald welke traces onderzocht

den, om het hoe en waarom van de plannen

moeten worden en wat er precies onderzocht

toe te lichten en vragen vanuit de bevolking

moet worden. De onderzoeksopdracht is

te beantwoorden. ledereen heeft vervolgens

nauwkeurig omschreven in de MER-richtlij-

de gelegenheid gehad om schriftelijk te

nen. Daarover verderop meer. Het onderzoek

reageren bij de minister van Verkeer en

dient als uitgangspunt voor de vaststelling

Waterstaat. Van die mogelijkheid is massaal

van het definitieve trace.Volgens de planning

gebruik gemaakt.

zal het besluit daarover medio 1992 vallen.

In de startnotitie, het woord zegt het al,

NS heeft voor de nieuwe oost-westverbin-

wordt nog niet gekozen voor een bepaald

ding in principe gekozen voor het trace door

trace, maar is aangegeven welke traces

de Betuwe. Om een aantal redenen.
In de eerste plaats zitten de bestaande 'oostwest railverbindingen' van Rotterdam met
Duitsland, de lijnen Rotterdam-UtrechtArnhem en Rotterdam-Dordrecht-BredaEindhoven-Venlo, overvol met reizigerstreinen. Het goederenvervoer is aangewezen op
de overblijvende capaciteit. Uitbreiding van
het goederenvervoer op deze lijnen is onmo-

et;ll¥¥fToiJte

gelijk. Door de uitvoering van Rail 21 en de
daaruit voortvioeiende groei van het reizigersvervoer neemt de overblijvende capaci¬
teit op termijn zelfs af.
Een tweede belangrijk argument voor de

f

keuze van NS is dat intensief goederenver¬

%

voer over spoorlijnen die dwars door grote
en kleine steden lopen minder gewenst is.

’-4

ar*’

Vandaar de voorkeur voor een geheel nieu¬
we hoogwaardige verbinding, die dergelijke
kernen zoveel mogelijk mijdt.
Ondor hoogwaardig wordt in dit verband
overigens verstaan: primair bestemd voor
het goederenvervoer en geschikt voor het rijden met hoge snelheden van 100 tot 120
km/uur per uur. Om aanspraak te kunnen
maken op het predikaat hoogwaardig moet
de lijn bovendien zijn uitgerust met, in vaktermen 'elektrische tractie', ofwel bovenleiding. Aanvankelijk was gedacht aan hogere
snelheden. Het materieel dat voor goederen¬
vervoer wordt gebruikt is echter zeer divers.
Lang niet al het materieel kan sneller dan
120 km/uur per uur rijden.

L

I
Startnotitie Betuweroute

De capaciteit van de lijn daalt een stuk
indien de op elkaar volgende treinen met
verschillende snelheden rijden. Om deze
reden is de maximale snelheid nu op
120 km/uur gesteld.
Hoeveel treinen er precies gebruik zullen
gaan maken van de nieuwe verbinding is
nog niet bekend. De jongste prognoses gaan
uit van 125 a 175 treinen per richting per
etmaal op het traject Rotterdam-Elst en 50
tot 80 treinen op het deel tussen Elst en de
Duitse grens, De treinen zullen gespreid over
de dag rijden met een licht accent op de
avonduren. De keuze voor het trace door de
Betuwe vioeit voort uit het streven van NS
om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij
reeds bestaande weg- of spoorverbindingen,
bij voorkeur door dunbevolkte gebieden.
De (geluid)hinder en aantasting van het
landschap kunnen daardoor tot een mini¬

Bij uitbreidingen zoekt
NS zoveel mogelijk
aansluiting bij bestaan¬

mum beperkt blijven.
Derde argument is dat de route door de

de weg- of spoorverbin¬
dingen, zodat de
aantasting van de

Betuwe de kortste en bijgevoig de snelste

omgeving beperkt blijft.

verbinding met het achterland is. De uitgangspunten hebben geleid tot het voorstel
om de lijn zoveel mogelijk te combineren

, , i, .w, -ir
■

- '..ft

met rijksweg A15 en delen van de bestaande
spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen-Tiel-Elst.
Binnen het trace zijn verschillende alternatieven. In de startnotitie worden ze globaal
beschreven, inclusief de aansluiting van de
Betuweroute op de bestaande spoorverbin¬
dingen in de omgeving van Rotterdam, de
havenspoorlijn en de goederenlijn vanaf
Kijfhoek.

J
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Tracenota/MER 7
De diverse alternatieven en varianten wor-

voerders en verladers om van schip of

den tijdens de Trace-ZMER-studie op tal van

vrachtwagen over te stappen op het spoor.

aspecten onderzocht en met elkaar vergele-

Ook de visie op Nederland als distributieland

ken. Uitgangspunt vormen de richtlijnen die

en Rotterdam als 'mainport' speelt daarbij

de minister naar aanleiding van de startnoti-

een belangrijke rol.

tie en de reacties daarop heeft vastgesteld.

Bij de maatschappelijke weging gaat het om

Zoals vermeld zullen de gevolgen van de

zaken als milieu, landschap, ruimtebeslag en

aanleg en van het gebruik van de Betuwerou-

veiligheid, kortom de leefbaarheid. Ten aan¬

te bij het onderzoek onder de loep worden

zien van de tracekeuze moet worden aange-

genomen. Bij het onderzoek zullen de gevol¬

geven waar en in welke mate de bestaande

gen zowel in hun totaliteit (in relatie tot de

spoorverbindingen tussen de Rotterdamse

nationals doelstellingen ten aanzien van ver-

en Amsterdamse havens en Schiphol met

keer en vervoer, milieu, etc.) als op regionaal

het Duitse achterland problemen opieveren.

en lokaal niveau ofwel op het niveau van de

Een en ander moet worden 'vertaald' in een

traces onder de loep worden genomen.

duidelijke omschrijving van de doelstel-

De vraag welke effecten worden bekeken is

ling(en) van het project. Inclusief de spannin-

uiteraard afhankelijk van de invalshoek.

gen die tussen de doelstellingen kunnen

Op nationaal niveau gaat het onder meer om

bestaan (bijvoorbeeld bereikbaarheid versus

de gevolgen voor de bereikbaarheid, de eco-

aantasting van het landschap) en de manier

nomie, de luchtverontreiniging, de geluidhin-

waarop geprobeerd is die spanningen te ver-

der, de risico's voor het vervoer van gevaar-

minderen.

lijke stoffen en het gebruik van grondstoffen

De uitgangspunten van het Rijksbeleid zoals

en energie.

dat is neergelegd in de Vierde Nota op de

Op regionaal en lokaal niveau spelen met

Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX), het

name de gevolgen op het gebied van geluid,

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer

bodem en water, natuur en landschap, ruim-

(SVV-II) en het Nationaal Milieubeleidsplan

telijke inpassing e.d. een rol.

Plus (NMP-h) dienen hierbij als randvoorwaarden.

RICHTLIJNEN VOOR DE
MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE (WIER)

De minister heeft nadrukkelijk gesteld dat bij
het formuleren van de doelstellingen de

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft

bedrijfseconomische en technische overwe-

naar aanleiding van de startnotitie en de

gingen niet bij voorbaat boven de maat¬

adviezen en reacties erop de richtlijnen vast¬

schappelijke argumenten van milieu en land¬

gesteld voor de milieu-effectrapportage.

schap mogen worden gesteld. Integendeel,

In de richtlijnen wordt tot in detail aangege-

bij de beoordeling van de alternatieven moe¬

ven wat er allemaal onderzocht moet wor¬

ten ook de mogelijkheden tot versterking van

den, voordat de definitieve beslissing valt.

natuur en landschap serieus worden bezien.

Hieronder de belangrijkste richtlijnen van de
minister op een rij:

2. Varianten

In de richtlijnen geeft de minister daarnaast
1. Noodzaak

aan welke alternatieven en varianten moeten

Op de eerste plaats moet in de Trace-/ MER-

worden onderzocht.

studie de noodzaak van de aanleg van de

In de startnotitie staan nog globale traceva-

nieuwe achterlandverbinding worden aange-

rianten. Om een zorgvuldige afweging te

toond. Zowel op bedrijfseconomische als

kunnen maken van de ruimtelijke gevolgen

maatschappelijke gronden. De onderzoekers

van de aanleg voor de omgeving zal in de

zullen onder meer een antwoord moeten

MER het plangebied veel concreter worden

geven op de vraag of het zinnig is voor ver-

beschreven.
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Wat wordt er onderzocht in de Tracenota/MER?

Mede op grand van de inspraakreacties zijn
de verschillende tracevarianten in drie categorieen onderverdeeld:
A. varianten die op voorhand een nadere uitwerking verdienen;
B. varianten die eerst nader moeten worden
bekeken;
C. varianten die niet erg voor de hand liggen.

In de eerste categorie zijn opgenomen:
• de alternatieven uit de startnotitie
itUJL

• de 'Sophia-variant' door de Hendrik Ido
Ambachtpolder en de polder Het Nieuwland.
Deze nieuwe variant is voortgekomen uit de
inspraak. Het idee is om de Betuweroute via
een kruising met de A16 direct aan te sluiten

*■

*

:

.

op het rangeeremplacement Kijfhoek. Het
12

gedeelte van de nieuwe lijn tussen Rotter¬

y— "4

dam en Hendrik Ido Ambacht zou daardoor
kunnen vervallen. Over dit nieuwe trace-

. .9_*

.__r5

voorstel is een extra informatie- en inspraakNoodzaak, alternatie¬

ronde gehouden. De inspraakreacties zullen

ven en milieubelangen
worden onderzocht in

worden verwerkt in de Trace-/MER-studie.

de Milieu-effectrappor-

• het 'meest milieuvriendelijke atternatief'.

het meest oostelijke trace tussen Elst en

tage over de nieuwe

Zevenaar. In het verleden is een trace vast-

Betuweroute.

Uitgangspunt van het alternatief is een zo

gesteld voor de doortrekking van de A15.

consequent mogelijke bundeling met de

Om landschappelijke redenen is tot op

A15. Natuur, milieu en landschap worden

heden echter afgezien van aanleg. Gelet op

daardoor ontzien. Ook andere maatregelen

de beperkte ruimtelijke mogelijkheden heeft

zoals een nachtelijk rijverbod, een verdiepte

NS Rijkswaterstaat, als wegbeheerder van

ligging van de spoorlijn en de bouw van tun¬

de rijksweg, gevraagd om op korte termijn

nels kunnen een bijdrage leveren.

een startnotitie voor het trace voor de A15 op
te stellen en aan de minister te sturen, opdat

• het zogeheten nulalternatief. Dat wil zeggen

ook de gevolgen van een gecombineerde

het alternatief waarin wordt volstaan met

aanleg van spoor en weg door het Rijnstran-

het verbeteren van de Brabantroute.

gengebied kunnen worden onderzocht.

De groei van het goederenvervoer zal in dat
geval geheel over weg en water moeten

Tot de B-categorie behoren de middenberm

worden opgevangen.

A15-variant, de tunnel onder het AmsteTdam-Rijnkanaal en onder het Pannerdense

• de combinatie van de alternatieven zoals

Kanaal en de varianten tussen Groessen en

aangedragen door de gemeenten Rotterdam

Kerk-Avezaath ten zuiden van de A15.

en Barendrecht, waarin naast directe bunde¬

Alle overige varianten worden vooralsnog

ling met de A15 wordt voorgesteld de aan-

niet in onderzoek genomen.

sluitingen met de bestaande spoorlijnen te
realiseren ter hoogte van de kruising van de

L

3. Milieubescherming

A15 met de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht

In het MER-onderzoek zal voorts uitvoerig

in plaats van via 'de lus' rond het Vaanplein.

aandacht worden geschonken aan de uitvoe-

I
Wat wordt er onderzocht in de Tracenota/MER?

ring van het plan. Voor iedere deelactiviteit

ontzien. Bijvoorbeeld door bij de planning

is een groot aantal aandachtspunten aange-

rekening te houden met het broedseizoen en

geven, die tijdens de Trace-/MER-studie aan

de paartijd van bepaalde diersoorten.

de orde moeten komen, varierend van het

Om een weloverwogen keuze te kunnen

bouwrijp maken van grond tot de bouw van

maken tussen de verschillende traces worden

bruggen en tunnels en de aanvoer van de

tijdens de studie de bestaande toestand van

materialen. Optimale milieubescherming

het milieu in het plangebied en de verwachte

staat daarbij steeds voorop. Op alle mogelij-

gevolgen van de aanleg nauwkeurig onder¬

ke manieren zal worden geprobeerd om

zocht en in kaart gebracht. De onderzoekers

milieuproblemen te voorkomen, dan wel tot

bekijken daarbij de volgende aspecten:

een minimum te beperken. Een voorbeeld

- bodem en water

daarvan is het beperken van geluidhinder

■ geluid en trillingen

door het plaatsen van schermen en wallen

- flora en fauna

of het aanleggen van tunnels of geluidwe-

• cultuurhistorie en landschap

rende voorzieningen om woningen of ande-

• luchtverontreiniging en energieverbruik

re gebouwen. De onderzoekers bekijken

■ externe veiligheid en leefbaarheid

verder de mogelijkheden om, door aange-

• synergetische effecten
• evaluatie en nazorg.
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PERSONENVERVOER ROTTERDAM - SLIEDRECHT

De Tracenota/MER is primair bedoeld voor
de besluitvorming over het trace van de
nieuwe achterlandverbinding voor het goederenvervoer. Op verzoek van de bevolking
van de West-Alblasserwaard wordt echter
tevens een haalbaarheidsstudie verricht naar
de technische mogelijkheden en gevolgen
van een railverbinding voor personenvervoer tussen Rotterdam en Sliedrecht.
Als goederenemplacement Kijfhoek optimaal
kan worden benut, is

De verbinding komt overigens niet voor in
Rail 21 en in het SVV-II.

een nieuw rangeerterrein aan de oostelijke
Betuweroute niet nodig.

RANGEEREMPLACEMENT/UITWISSELPLAATS

past bermbeheer en aansiuiting bij typische

De noodzaak van de bouw van een nieuw

landschapsvormen, natuur en landschap op

rangeeremplacement of overslagcentrum

een aantal plaatsen te versterken.

wordt apart onderzocht. Vooralsnog gaat NS

Indirect levert de nieuwe railverbinding

er van uit, dat er geen nieuw rangeerterrein

natuurlijk een bijdrage aan de verbetering

langs het oostelijke deel van de Betuweroute

van het milieu door de beperking van het

hoeft te komen. Als tenminste Kijfhoek opti¬

vervoer over de weg.

maal kan worden benut. De consequenties

Bij de aanleg van de spoordijk zullen tevens

van de aanleg van een uitwisselplaats voor

maatregelen worden getroffen om in het

overslag en herverdeling van containers wor¬

uitzonderlijke geval van een ongeluk de ver-

den wel gedegen onderzocht. Ook de gevol¬

spreiding van schadelijke stoffen via het

gen van de ondersteunende faciliteiten, zoals

oppervlakte- en grondwater tegen te gaan.

opslagloodsen, parkeerterreinen en andere

Ook bij de uitvoering van de werkzaamhe-

infrastructurele voorzieningen maken deel uit

den zal het milieu zoveel mogelijk worden

van het onderzoek naar de mogelijke lokaties.

J

I

I

7

V E R D E R E

procedures

14

Wanneer in januari 1992 de Tracenota/MER

Met bet vaststellen van bet trace is ecbter

gereed is, moeten nog een aantal procedure-

nog steeds niet bekend boe de Betuweroute

le stappen worden gezet alvorens begonnen

tot op de laatste centimeter nauwkeurig gaat

kan worden met de daadwerkelijke aanleg

lopen. Met exacte verloop wordt pas bekend

van de Betuweroute.

wanneer de verscbillende gemeenten bun

De eerste stap is de ter visie legging van de

bestemmingsplannen bebben aangepast.

Tracenota/MER. Dit zal in aansluiting op de

Dit gebeurt vanaf medio 1992. Ook in deze

presentatie gebeuren. ledereen kan dan

procedure bestaat er ruimte voor inspraak

schriftelijk op de nota reageren bij de Raad

en eventueel beroep.

van Waterstaat, een adviescommissie van

Een van de laatste stappen die NS moet

de minister van Verkeer en Waterstaat.

nemen voordat met de aanleg van de

Deze commissie houdt begin 1992 hoorzit-

Betuweroute kan worden begonnen is bet

tingen, waarop de reacties nog eens monde-

verwerven van grond. Vanaf medio 1992 zal

ling kunnen worden toegelicht. In mei 1992

NS beginnen met de grondverwerving.

brengt de Raad van de Waterstaat samen

De uitvoering van bet werk begint wanneer

met de Commissie MER aan de minister

alle stappen van de procedures zijn doorlo¬

advies uit over bet meest gewenste trace.

pen. De Betuweroute moet in 1998 gereed

De minister zal medio 1992 op grond van de

zijn. In dat jaar zal de eerste goederentrein

adviezen een beslissing nemen, waarmee

over de nieuwe lijn rijden.

dan bet trace is vastgesteld.
MEER INFORMATIE

Tijdens de inspraak op de startnotitie zijn
veel reacties en vragen naar voren gekomen
over:
• de waardedaling van onroerend goed

-4.

• de schade aan bedrijven
• aankoop onroerend goed
• de schadeloosstelling.

__. -

i'%
,,i,j

Op dit soort vragen kan pas definitief ant-

I?*.;

woord worden gegeven wanneer bet trace is
vastgesteld en gemeenten bun bestem¬
mingsplannen bebben aangepast. Voor de
aankoop van onroerend goed en scbadeloosstelling bestaan wettelijke regels, die de
individuele burger de nodige recbtsbescberming bieden.
Zodra alle procedures
zijn doorlopen en de
diverse overheden

Als er na bet lezen van deze brochure nog

groen licht geven,
hoopt NS met de aan¬
leg van de Betuweroute

beboefte bestaat aan meet informatie kan
men zicb wenden tot:

te beginnen.

Nederlandse Spoorwegen
Dienst InfraBebeer
Projectenvoorlicbting (If 1,3)
Postbus 2025
3500 HA Utrecbt
telefoon 030-354205
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