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Onderwerp

Beantwoording raadsvragen m.b.t.
Ontheffing geluidproductieplafonds HSL

Geachte heer Blonk,
Op 8 september 2019 heeft u raadsvragen ingediend over Ontheffing geluidproductieplafonds HSL.
Alvorens we ingaan op beantwoording van uw vragen, merkt het college graag op dat wij het zeer
onbevredigend vinden dat nog steeds sprake is van HSL-geluidsproblematiek in Lansingerland, ondanks
enorme inzet van de corealisatiepartijen, in het bijzonder de Stichting StopGeluidsoverlastHSL. Wij
zetten geregeld druk op het proces, zowel bestuurlijk als ambtelijk, om zoveel mogelijk voortgang in het
proces te houden. Wij hechten er aan om aan te geven dat onze inzet hierop onverminderd is.
Hieronder treft u de antwoorden aan op uw vragen.
Vraag 1.
Gaat het college van B&W bezwaar maken tegen dit besluit? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Nee, het college heeft dit zeker overwogen, maar wij erkennen ook de noodzaak van het uitvoeren van
testritten op het bestaande HSL-traject. De HSL moet veilig, robuust en toekomstbestendig zijn. De HSL
is voor ons ook een belangrijk alternatief voor continentaal vliegverkeer. Dit alles afwegende, heeft ons
doen besluiten om geen bezwaar te maken.
Vraag 2.
Is het college het met mij eens dat de testritten in Lansingerland, gezien de slaapverstoring bij onze
inwoners, alleen overdag mogen plaatsvinden?
Antwoord
Het college is van mening dat testritten bij voorkeur overdag moeten plaatsvinden. Uit navraag is echter
gebleken dat de dienstregeling overdag geen extra capaciteit bevat voor de testritten. Bovendien geven
testritten kans op storingen, die overdag tot gevolg kunnen hebben dat het reguliere reizigersverkeer
stagneert. Het college kan zich vinden in de afweging van het ministerie om het reizigersverkeer overdag
niet te willen verstoren en de testritten in de nachtperiode uit te voeren.
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Vraag 3
De geluidproductieplafonds worden nu al overschreden. Kan het college mij uitleggen waarom het
Ministerie van I&W aangeeft dat overschrijding van de geluidproductieplafonds is opgelost zodra de
testen zijn afgerond, terwijl de geluidproductieplafonds al jaren worden overschreden, ook overdag?
Antwoord
De geluidproductieplafonds worden momenteel niet overschreden. U doelt waarschijnlijk op het feit dat
in Lansingerland op een aantal plekken huizen staan waarop de geluidsbelasting hoger is dan de
‘voorkeurswaarde’ uit het Tracébesluit, uitgaande van de ‘eindsituatie’ in het Tracébesluit. Dit gegeven
is indertijd aanleiding voor geweest voor de staatssecretaris om te besluiten over de extra
geluidschermen waar u in vraag 4 op doelt. De geluidsproductieplafonds geven op vaste referentiepunten
de toegestane geluidproductie aan. Mede omdat in de huidige situatie (iets) minder treinen rijden dan
de eindsituatie Tracébesluit, is er in normale omstandigheden (zonder testritten) nog enige ruimte in de
geluidsproductieplafonds in Lansingerland.
Vraag 4
Het bouwen van de afgesproken extra geluidschermen zal met name in de nacht gaan gebeuren.
Betekent het dat door de testritten in de nacht, die doorlopen tot en met december 2022, de bouw van
de extra geluidafscherming in Lansingerland pas vanaf 2023 zou kunnen starten?
Antwoord
Nee. Voor de bouw van de extra geluidsafscherming zijn door ProRail Trein Vrije Periodes aangevraagd,
waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dit staat los van de testritten. Tijdens die
Trein Vrije Periodes kunnen dus ook geen testritten worden uitgevoerd.
Vraag 5
Zou het college deze vragen met spoed (vanwege de zes weken bezwaartermijn van het ministerie)
willen beantwoorden, zodat de antwoorden in de raadscommissie Ruimte van 17 september 2019
kunnen worden besproken?
Antwoord
Ja, u ontvangt deze beantwoording op 17 september, voor de aanvang van uw
raadscommissievergadering.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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