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Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

Onderzoek maatregelen om geluid- en trillinghinder te beperken
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de verdubbeling van de
spoorlijn tussen Heerlen en Landgraaf beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan
te vullen met informatie over maatregelen om geluidhinder en hinder door trillingen te beperken.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
Provinciale Staten van Limburg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
In het programma ‘Eurekarail’ werken verschillende partijen samen aan verbetering van
het spoorwegennet tussen Nederland, België en Duitsland. Onderdeel daarvan is verdubbeling van de spoorverbinding tussen Heerlen en Landgraaf van één naar twee sporen. De spoorverbinding wordt vooral gebruikt voor personenvervoer en in mindere
mate voor goederenvervoer.
Voordat Provinciale Staten van Limburg besluiten over het inpassingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Provinciale Staten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
Uit het milieueffectrapport blijkt dat de spoorverdubbeling vooral tot extra geluidhinder
in de omgeving van het spoor leidt, maar het rapport geeft weinig informatie over maatregelen die de hinder kunnen beperken. Daarnaast wekt het rapport de indruk dat de
hinder door trillingen niet toeneemt, maar bij woningen dicht langs het spoor zal meer
trillinghinder ontstaan. Ook maatregelen om trillinghinder te beperken zijn nog onvoldoende onderzocht.
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit
te nemen. De provincie neemt dit advies over en laat de Commissie het aangevulde
milieueffectrapport opnieuw beoordelen.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

