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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in 
de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over het project Optimalisatie Railontsluiting Sloe. 
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 1] van 
de Commissie aan. 

Volgens de Commissie geeft de startnotitie Optimalisatie Railontsluiting Sloe, mede als resul
taat van een verkenningenstudie en reacties van betrokkenen, reeds een duidelijk beeld van 
de beoogde opzet en werkwijze bij de opstelling van de trajectnota/MER. De Commissie 
bouwt in dit advies dan oak voort op de inhoud van de startnotitie aangezien deze een goede 
basis biedt voor de vast te stellen richtlijnen. Ze volstaat daarom met het naar voren brengen 
van aanvullende aandachtspunten in dit advies2

]. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 7. 10 van de Wm, waarin staat vermeld wat een MER 
ten minste bevat, verdienen volgens de Commissie voor de besluitvorming over het voorne
men in het MER de volgende onderwerpen in aanvulling op de startnotitie nadere aandacht: 

Probleemstelling en doel 
• Het nationale en provinciale milieubeleid zal toetsingscriteria voor geluid-, trillingshinder 

en externe veiligheidsrisico's geven, alsmede voor ruimtelijke aspecten. Daarnaast zijn er 
vervoerskundige en (spoor) technische randvoorwaarden. Tevens dient rekening te warden 
gehouden met bestaande kwetsbaarheden in het plangebied, zoals (afstand tot) al dan niet 
verspreide bebouwing (vigerend, oak nieuw geplande39

) en een aanwezige hoofdaardgas
transportleiding16, alsmede met het voorkomen van (ecologische en agrarische) versnippe-

Bijlage 1 van dit advies bevat de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 augustus 1998, 
waarin de Commissie in de gelegenbeid wordt gesteld om advies uit te brengen. Bijlage 2 bevat de kennisge
ving van de start van deze m.e.r. in de Staatscourant nr. 171 van 9 september 1998. Bijlage 3 bevat projectge
gevens. In bijlage 4 wordt een overzicbt gegeven van door bet bevoegd gezag, via bet Inspraakpunt Verkeer 
en Waterstaat, toegezonden adviezen, commentaren en opmerkingen waarmee de Commissie rekening beeft 
gebouden bij de opstelling van dit advies. Naar specifieke reacties wordt met superscriptnummers verwezen. 

2 Dit advies beeft derbalve in overleg met bevoegd gezag als experiment een andere opzet dan wat tot nu toe 
gebruikelijk is voor adviezen voor ricbtlijnen van de Commissie. 
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ring. Aldus kan een concreet toetsingskader warden afgeleid voor een probleemoplossend 
ontwerpproces voor deze goederenspoorlijn en voor de beoordeling van de mate waarin de 
doelstellingen van het project zullen warden bereikt per trace-alternatief en met eventuele 
uitvoeringsvarianten bij mogelijke knelpunten. 

• Reikwydte 
De startnotitie3] is onduidelijk over het verband tussen de keuze voor een bepaald alterna
tief en de locatie van een eventuele emplacementsuitbreiding in de toekomst en de mate 
waarin de milieu-invloeden van zo'n nieuw emplacement meegenomen zouden moeten 
warden in het MER21 ·36·39. Ook is de startnotitie onduidelijk over de mogelijke plaats van 
het voorliggende spoorproject binnen het grotere verband van (toekomstige) ontwikkelingen 
van de infrastructuur in deze regio (aansluiting op Westerscheldetunnel, N254, N57, 
A58)24·25·27

.4
5. Daarbij gaat het vooral om rekening houden met realisatiemogelijkheden van 

complexe, toekomstige knooppunten/kruispunten/ aansluitpunten. 
De Commissie acht het begrijpelijk dat de alternatievenkeuze van de Sloelijn procedureel 
losgekoppeld wordt van die van (eventuele) emplacementsuitbreiding8 en van mogelijke toe
komstige uitbreiding van het industrieterrein. Echter ledig materiaalritten, verbonden aan 
onvoldoende emplacementscapaciteit, zijn uit milieuoogpunt (extra geluid- en trillingshin
der en energieverbruik) beter te vermijden en op basis van milieuoverwegingen (geluidhin
der, trillingshinder en risico's)21 is anderszins een functionele koppeling aan te raden. Ook 
de toekomstwaarde van de betreffende investering in een nieuwe railverbinding voor goede
renvervoer is van belang8

·
9. 

De Commissie beveelt aan de wenselijkheid van emplacementsuitbreiding in de tijd nader 
te onderzoeken. Tevens is mogelijk onderscheid gewenst tussen een ligging binnen en bui
ten het huidige bedrijventerrein Sloe en is er relatie met de mogelijke richting van een 
eventuele toekomstige uitbreiding van het havengebied, bijvoorbeeld richting Quarlespol
der dan wel het geplande bedrijventerrein Sloepoort13. Indien uit een globale verkenning 
blijkt dat binnen het huidige havengebied/bedrijventerrein voldoende ruimte voor emplace
mentsuitbreiding3 voorhanden is, dan zal dat niet veel invloed op de tracekeuze hebben 
en kan hiermee warden volstaan. Macht die zekerheid niet kunnen warden verschaft, dan 
zal een verdere koppeling nodig zijn tussen de keuze van een bepaald alternatief en de lo
catie van een emplacementsuitbreiding buiten het huidige haventerrein. Blijven er grate 
onzekerheden bestaan dan is het raadzaam enkele mogelijke scenario's uit te werken. 
Daarbij merkt de Commissie wel op dat gelet op externe veiligheidsaspecten van met name 
LPG-treinen (plaats omschakeling van elektrische naar dieseltractie) trace-alternatief 2 
alleen gelijkwaardig aan trace-alternatief 1 zal zijn in het geval van elektrificatie tot aan 
het emplacement Europaweg23·29·39 en derhalve het niet (meer) wisselen in Roosendaal een 
vaststaand uitgangspunt blijft. 

• De Commissie acht ten aanzien van de prognoses ook een doorkijk naar 202036 van belang 
om de toekomstwaarde van een nieuwe goederenrailverbinding beter in te kunnen schat
ten. 

• In § 4.4 van de startnotitie komt op blz. 22 de exploitatiefase aan de orde. In verband met 
de gewenste verandering in de 'modal split' is de capaciteit en de kwaliteit van de trein
dienst in concurrentie met vervoer per vrachtauto van belang. Niet alleen de kwaliteit van 
de (goederen) treindienst is bepalend voor de baten, ook de kostentoedeling aan de toekom
stige exploitant(en) zal bepalend zijn voor de concurrentiepositie van het vervoer per spoor. 

3 In de startnotitie wordt in § 2.3 punt 4 gesteld: "Er is verband tussen de keuze voor een bepaald alternatief 
en de locatie van een emplacementsuitbreiding" (biz. 9) en in dezelfde §op biz. 10 als onderdeel van de doel
stelling onder punt 4 "Het leveren van informatie voor locatiekeuze ten behoeve van uitbreiding van emplace
mentscapaciteit". Toch wordt in§ 4.2 biz. 18 in verband met de projectbegrenzing gesteld, <lat een eventueel 
onderzoek naar milieu-invloeden vanuit emplacementen (dus ook van eventuele emplacementsuitbreiding 
op termijn) niet binnen het project vallen. 
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Het is derhalve aan te bevelen om per alternatief oak een indicatie te geven van het kosten
en opbrengstenniveau op jaarbasis. Met deze informatie kan tevens warden bepaald of 
hogere aanlegkosten van enig alternatief (bijvoorbeeld alternatief 2) door hogere terugver
dieneffecten vanwege lagere onderhoud- en exploitatiekosten, warden gecompenseerd. 

Alternatieven/varianten 
• Behoudens de alternatieven uit de startnotitie: 'nulalternatief of referentiesituatie, nul

plusalternatief, trace-alternatieven 1 en 2 en het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 
ziet de Commissie in het specifieke geval, behoudens ten aanzien van de volgende drie 
aandachtspunten, geen aanleiding om andere trace-alternatieven nader te onderzoeken 
omdat die de doelstellingen beter zouden kunnen helpen bereiken. Wel dient duidelijkheid 
te warden verschaft wat zal gebeuren met het bestaande baanvak indien dat niet meer ge
bruikt gaat worden2

L
36. 

• In de inspraak26 wordt voorgesteld een beperkte verschuiving van het aansluitpunt van 
trace-alternatief 1 op de hoofdlijn om reden van minder hinder en onveiligheid in Einde
wege te overwegen. De Commissie beveelt aan deze mogelijkheid na te gaan, de realiteits
waarde nader te motiveren en eventueel nadere uitwerking te overwegen. 

• In de inspraak1 wordt een variant van trace-alternatief 1 aan de orde gesteld die Eindewege 
zoveel mogelijk vermijdt en gebruik tracht te maken van het bestaande viaduct ter plaatse 
van de kruising met de A58 om kosten te beperken. De Commissie kan door gebrek aan 
specifieke informatie de technische (on)mogelijkheden van dit voorstel, mede in verband 
met de orientatie van het bestaande viaduct, vereiste boogstralen en civieltechnische voor
waarden, alsmede de doorsnijding en versnippering van de kleinschalige landschapsstruc
tuur ten zuiden van 's Heer Arendskerke niet goed beoordelen. Zij beveelt aan deze moge
lijkheid na te gaan, de realiteitswaarde nader te motiveren en eventueel nadere uitwerking 
te overwegen. 

• In de inspraak40 wordt teruggekomen op suggestie 2 uit bijlage V van de startnotitie (over 
de Zeedijk van de Jacobpolder). Deze variant langs de bestaande restant van de voormalige 
Sloekreek zal mogelijk meer tot verlies van resterende ecologische waarden leiden dan al
ternatief 1. De Commissie beveelt echter aan deze mogelijkheid na te gaan, de realiteits
waarde nader te motiveren en eventueel nadere uitwerking te overwegen. 

• Bij het kiezen tussen alternatieven zullen de verhouding tussen kosten en (milieu) baten 
een belangrijke rol spelen. Als sprekend voorbeeld ziet de Commissie daarbij alternatief 2. 
Duidelijk is dat de vrije kruising met de A58 nabij de aansluiting14·17·31 ·37·38 aan het hoofd
spoor het kostenniveau van dit alternatief zullen bepalen. Voor een evenwichtige beoorde
ling van de alternatieven dienen enkele uitvoeringswijzen van dit (knel)punt nader op hun 
merites te warden beoordeeld. Als technische varianten ziet de Commissie in eerste aanleg 
bijvoorbeeld: een spoorviaduct over de huidige A58, een spoorviaduct over een verlaagde 
(in een betonnen bak of in een plaatselijk poldertje aan te leggen) A58 en een spoorweg op 
maaiveld met een verhoogde respectievelijk verlegde A58. 

• In het verdere verloop van alternatief 2 zijn oak vanwege natuur- en landschapsaspec
ten14·21 varianten nader uit te werken. 

• Voor de ontwikkeling van het MMA is het niet voldoende dat aan vigerende geluids- en ex
terne veiligheidsnormen en 'trillingsnormen' wordt voldaan. Oak verdergaande, vooral 
nieuwe, brongerichte technologie moet warden beschouwd, zoals geluidarm materieel en 
bovenbouw4]; dit om de feitelijke mate van (ernstige) hinder waar mogelijk verder te redu
ceren. Toepassing van geluidswallen en schermen en woningisolatie zou zo veel mogelijk 
moeten warden voorkomen. 

4 Zie "Stillere treinen, een bron van besparingen", KPMG, maart 1998. 
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Gevolgen voor het milieu 
• aandachtsgebied/ studiegebied2.9.12.17,rn,24.35.36.41 

Naast een plangebied, het gebied waarbinnen mogelijke trace-alternatieven warden ontwik
keld, in de startnotitie studiegebied genoemd, dient ook een aandachtsgebied te warden 
onderscheiden. De omvang van dit aandachtsgebied is per milieuaspect (geluid, trillingen, 
veiligheid e.d.) verschillend. Zo'n aandachtsgebied is ook wenselijk om de milieueffecten 
ten gevolge van de toename (in de prognoses) van het goederenvervoer over het bestaande 
hoofdspoor Vlissingen - Roosendaal in dit MER nader uit te werken. 
De Commissie vindt dat behoudens de uitwerking van deze afgeleide milieueffecten veroor
zaakt door toename van het vervoer op de hoofdlijn er om reden van doorzichtigheid voor 
betrokkenen ook aanleiding is om wat betreft inhoudelijke informatievoorziening de m.e.r. 
voor het voorliggende project gelijk op te laten lopen met de eveneens gestarte m.e.r. Capa
citeitsuitbreiding Spoorverbinding Roosendaal -Antwerpen2

·
9

·
12

·
24

• Onderdelen als de spe
cifieke invloed van ontwikkelingen op het emplacement Roosendaal en omgeving en de mi
lieugevolgen van Sloeboogvarianten dienen nader onderwerp te zijn van deze andere m.e.r. 
In elk geval zal de relevante samenhang tussen beide projecten ook in het voorliggende, 
komende MER beknopt aan de orde moeten komen. 

Geluidhinder en trillingen 
Naar aanleiding van § 4.3. van de startnotitie wordt de volgende aanpak conform het Besluit 
Geluidhinder Spoorwegen (BGS) aanbevolen: 
• inventarisatie van de bestaande geluidsituatie ter plaatse van de bestaande Sloelijn door 

middel van: 
bepaling van het referentieniveau; 
berekening van de contouren van 57, 60 en 65 dB(A; 
bepaling van de aantallen woningen binnen elk van deze contouren; 
bepaling van de referentiewaarde voor de woningen; 
inventarisatie van overige geluidgevoelige bestemmingen, zoals ziekenhuizen, rusthui
zen, scholen, stilte- en natuurgebieden en campings6

; 

• inventarisatie van de te verwachten situatie bij elk van de alternatieven: 
bepaling van het referentieniveau; 
berekening van de contouren van 57, 60 en 65 dB(A); 
bepaling van de aantallen woningen binnen elk van deze contouren; 
inventarisatie van overige geluidgevoelige bestemmingen; 
inzicht in de wijze waarop aan de geldende normen voor spoorweggeluid (volgens BGS) 
kan warden voldaan; 
bepaling van de gecumuleerde geluidsbelasting (MKM-contouren weg +rail) vanaf 50 
MKM; 

• een kwantitatieve vergelijking van de diverse alternatieven op basis van: 
oppervlak binnen de 57 en 65 dB(A) contour, alsmede 50 MKM contour; 

• aantallen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de 57 en 65 
dB(A)-contour; 
aantallen woningen en andere trillingsgevoelige bestemmingen waarbij de richtwaarden 
van de Stichting Bouwresearch (SBR) overschreden warden; verschaf inzicht in de 
toegepaste methoden en in de nauwkeurigheid van de resultaten bij trillingen27

; 

• inzicht in de wijziging van de geluidssituatie in het aandachtsgebied ten gevolge van 
de te verwachten toename van de intensiteit van het railgoederenvervoer over de hoofd
lijn Vlissingen- Roosendaal; 

• een overzicht van de mogelijkheden en effecten van inzet van stiller materieel en toe
passing stille baanconstructies. 
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Veiligheid 
Naar aanleiding van § 4.3. van de startnotitie wordt de volgende aanpak aanbevolen: 
• De veiligheidsrisico's, het individuele en groepsrisico, van bestaande en geplande infra

structuur (emplacementen en vrije baan) wordt in kaart gebracht; bij emplacementen dient 
het beoogde rangeerproces ter plaatse te warden geexpliciteerd in al zijn onderdelen en de 
(aanwezige) beveiligingen daarbij; bij de risico's van de vrije baan verdienen de risicoverho
gende factoren zoals wissels, overwegen, steile hellingen, krappe bochten en het (eventueel) 
ontbreken van ATB34 bijzondere aandacht. Ook de aantakking op de bestaande spoorlijn 
(Vlissingen - Roosendaal) verdient bijzondere aandacht; 

• een aandachtspunt is de camping5
·
6·20

A
1 als extra kwetsbaar object; 

• betrek ook de (on)veiligheid van de diverse gelijkvloerse en deels onbeveiligde overwe
gen23.42.43.45. 

• de berekeningsmethodiek dient helder en inzichtelijk te zijn; 
• de risico's van het spoorvervoer dienen te warden vergeleken met de huidige, reeds aanwe

zige risico's van industriele inrichtingen en wegen; 
• veel aandacht dient te warden besteed aan een heldere risicopresentatie, met gebruikma

king van de juiste ondergrond en met voldoende toelichting op (bestaande) risiconiveaus; 
• bij de bepaling van de risico's dient ook rekening te warden gehouden met eventuele bei'n

vloeding van buitenaf door andere (bestaande) activiteiten met externe veiligheidsrisico's 
die kunnen doorwerken op de risico's van de activiteiten op het spoor. 

• Bij de onderlinge vergelijking van de alternatieven dient aandacht te warden besteed aan 
de bereikbaarheid van mogelijke ongevalslocaties 17.4°. 

• Een antler veiligheidsaspect waarmee rekening moet warden gehouden, is de kruising van 
de primaire waterkering bij alternatief 236. 

Natuur en landschap 
• Behoudens het voorkomen van versnippering en nieuwe doorsnijdingen van het landschap, 

door zoveel mogelijk te bundelen met bestaande infrastructuur, en een zorgvuldige inpas
sing in het landschap verdient ook bei'nvloeding van het oorlogsmonument13·14·17 dan wel 
eventuele verplaatsingsmogelijkheden daarvan de aandacht. 

• Maatregelen ter beperking van de schade aan ecologische relaties, vooral migratiezones 
van West naar Oost in relatie tot alternatief 2, dienen te warden uitgewerkt. 

• Het gebied rond alternatief 1 kent in de ondergrond een aantal restanten van (niet zicht
bare) kreken. Dergelijke gebieden vertonen een middelhoge archeologische verwachtings
waarde. Tevens verdienen in dit deel van het studiegebied enkele cultuurhistorische ele
menten20·22, met name ook dijken van oude inpolderingen, de aandacht44 , alsmede de reeds 
in de startnotitie genoemde muraltmuren 17. 

De Commissie hoopt met haar bovenstaande advies een constructieve bijdrage te leveren aan 
de totstandkoming van de richtlijnen. Die richtlijnen zouden kunnen bestaan uit het vast
stellen door bevoegd gezag van aandachtspunten in aanvulling op de voorgestelde opzet en 
werkwijze volgens de startnotitie. Hiermee kan mogelijk tevens warden bereikt dat de richtlij
nen voor het verder ontwerp- en besluitvormingsproces optimaal warden toegesneden op de 
betekenis van de gevolgen voor het milieu van de diverse beschouwde alternatieven. Zij zal 
graag vememen hoe u gebruikt hebt gemaakt van haar advies. 

ir. H.Ch.M. Heyning, 

~~Q. 
voorzitter van 7werkgroep m.e.r. 
Optimalisatie Railontsluiting Sloe 

In afschlift aan: minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 25 augustus 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Mintrterie van VeO:eer en Waterstaat 

Aao 

de Voorzitter van de Commissie voor 
Milieu-effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Contactpersoon 

mw. drs. H.A. Kroesen 
Datum 

25 augustus 1998 
Ooskemneit 

DGGfSRf98005664 
Onderwerp 

Oirectoraat-Generaal Goederenvervoer 

Comml::::ie vo~)r c~e 

i';'; :.,-c 0
: 2 _8_ ~'.~_G_: __ 19~L _______ _ 

. T.-_s=il~~t~i(',j,,Q 
Ooorkiesnummef 

+31.70.351.1684 
Bijlage(n) 

1 
Uwkemnerl: 

Adviesaanvraag richtlijnen Tracewet-/m.e.r.-procedure 
'Optimalisatie Railontsluiting Sloe' 

Geachte Voorzitter, 

Ten behoeve van de voorbereiding van een Tracebesluit over de Optimalisatie 
Railontsluiting Sloe zal de procedure voor de milieu-effectrapportage worden gevolgd. 
De openbare kennisgeving van het voornemen zal plaatsvinden in de Staatscourant van 
9 september aanstaande. In deze procedure zal de Directeur-Generaal Goederenvervoer 
namens mij en mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer optreden als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. 

Overeenkomstig artikel 7 .14 van de Wet Milieubeheer stel ik u hierbij in de gelegenhe1d 
advies uit te brengen over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het milieu
effectrapport. 

De Startnotitie , waarin het voornemen voor de optimalisatie van de railontsluiting Sloe 
staat beschreven, zal op 9 september aanstaande ter inzage worden gelegd gedurende 
4 weken en is reeds als bijlage bij deze brief gevoegd. Gelet op de datum van de 
openbare kennisgevlng verzoek ik u om uw advies uiterlijk 9 weken na de 
bekendmaking toe le zenden aan de voornoemde Directeur-Generaal. 

Benodigde extra aantallen Startnotities kunt u opvragen bij: 
lnformatiepunt 'Optimalisatie Railontsluiting Sloe' 
Postbus 15 
4515 ZG Uzendijke 
tel. 0117-301998 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
namens deze, 
OE OIRKTEUR·GENERAAL GOEOERENVERVOER, 

TOREN 

K.H. van Hout 

PostbU"S 20904, 2500 EX DEN HAAG 

W~ Wrtseoplein 6, 2596 BK Defl Haag 

Tdefoon (070) 351 6171 

Tdefax +31.70.351.1696 

E-mail heleen.kroesen<>dgg.miflvenw.nl 

Se<~:burmetbu$1~~ 18~ 29(1.p1ts)v1.1i&.ICS en HS. 90en91 v.uufCS. 23 v..1n1.fsU.boflLnvNOl~~Vcxxbl.l!gen me\6~ ffi SS 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de ter inzagelegging van de startnotitie 
in Staatscourant nr. 171 d.d. 9 september 1998 

I nspraak Startnotiti~" .. Qptimal isatie 
Railontsluitin·g-sl~e · .,, . . :' · 

~deperiode • ..,,.....,., .................. 

, ... """"-°"""""""° ~ -l<flnzqe.De-doo<iooptt<n~ 
~de-- .. ci.~. 
Opp>nddwvan-• .. de_....... ,._.., 
~ OY« de: optct. &&npak en lnhoud van de SU.rt· 
MtiUe b:nbur tt' ~. 

r . . 
Waa.r kunt u de StartnoUtle 1ntfen? 

De-~~~.;.... 
wnttieptiembet'totenmett~1'98~ 

de-~--·o,,de~~ 

-de~.;,,....d.;(ln~. 

r 

r 

()(: lnf0<1tYtiem.ari1 is geo~n<I v1.n 19.00 w< tol 22.00 uur 
U bent wdkom op het tijdstip d1.t u hd kit~ uitkomt 

Hoe kunt u lnspreken? 

~ mlnkt~ van Verlo:eer en W1.tentut en vu\ Volkshu1s

wstk\t. Ru!mtdlf~ Ordenfn& en ~ nodigen u 

ult~ op de Stut~ k fNCC'm\ • .Hd gut da.vblj 
om de wu.g wd voftt1K U moet wonk:n ondcnocht om 
zkht tt: k~en op de bertc ~van het besW.ndc 
fMOb'ttm. Uw fnsp<u.kfud.ic dtent u utteriljk 9 ol1~ 1998 
k stuttn rw.r: 

lnspn.d:pVflt Yffi.:fff .n W.atffttut 
Optlm.aHu.~ ~U.onb:lultlng: Slot: 

t::Mutttdlfk' 
2!51<4EN~Kug 

.lnd4en u dd ~ kunt u V«Zodi:en om ~~ie 
bdl.l.ndelint van uw ~ie giegewm. 

Wat gcbcurt er met uw rcactle? 

Hd ~t Ymffr en W.atieRtaat bundd. de f'MCtiiei 

en stuurt deze onder &ndtte nur de tnlnktef van \krlcffr 
~ Wdentul. die fnlnfster Y'-n VR0M tn de Commlss6e 
YOOC" de ~..eff~. Otte commb$4ie adYbffrt 
bddiemlnlsten:OYet"de:Rkhtilfnien"°°"delntMMld.,..,hd 
~ (MEfO. ~op bads van·dtt acMt1" · 
~de ins:pcUkrud:ks . ."~de minkters:~de '"""""""_"' ___ .... __ 

r OptlmallsaUe flallontslultlng Sloe 

Goe<, ....... Midddbu<g. lldmonw&&l (In·"""""" .. , .. ~ - de(hool __ .... "°"""_ hiet opstclen va.n de T~IMER. die nur VffW.ctititl( 
kt hd ~ V&n 2000 ~ ul iftn. Op dett Tr&l«tnotat 
MER kunt u tie riJnie< ti;d we<kf'Om Wpttken . 

r 

Ot Slodijn k de JO«k>cittpOO«ffn ~ het ~ In 

_,..~......,..-Oodl--de 
hoofdspooflin ~ • ft.ootenduil. Oo<M' de Cl°Od V&n 

de"""°"""" - .. ""Slo<¢>lod Men In 
de~ toekomst ~meet"~ van de Sloellj<l,..,.... ........ De ___ _..,. 

~omde~~hd~op~ 
v«nc-en. De~ bn Khtecnkt 't'Okk>en unde 
-~~ .. ......., ............. 
~ (~. N&menS het mintstcrie van Vedttf en 
Wattn:tut heeft Rlfksw&tentui. ditt<::tie Ze&nd, 11\ wneft· 

wedJn& met HS~ het.inltia.tief ~om 
de sltua.& tond dCte aspeden ~ ~. 

De StartnotlUe 

Met het ~van de St&rtnotttie ~Ralf· 
~Sloe tnUlct de"'*"'*""*' Vericeet en Watef· 

Ra.at. "' sanenspruk met de nWMstct' \l&fl ~................. °"""""' ............... (VROM). 
het YOOC'nemet'I bcMnd ttn ltudie te ~ RU.I" de 

..--de-

De SWtnoWc ttt de~ en utt«:&ngspun~ van 
hd~09ffnf1j en~de~q:efl. 
~ Sta~ gttft boYCndien un wdlce &fttmatieVCf\ in 
og~ WOtdcft genomen en op~ (cnllielJ.)cffeckn 

dcu •ltoema~ ~ onclcaocht. 

.. 

.................... .,,....,.blbllothel<<n; 
• het k&ntoof \'VI het ~ 0e lett.rYM f:l&~ 

.. Goes: 
• het bntoo< v..i ~ Seaport:l .k\ Oost-Soubufg; 
• het provtnddwk w.n Zedand in Mlddefburg; 
• de blb$iothed: van ~t. dlttctic Z«Md. 

.. Mldde<bu<g; . 
• dc~wnhd~wn~en 

Watcntut en de bbliothed: w..n hd m4nlsterie van 

"°""""""· ......... °"""""' .................. 
belden ~ .. °"'Hu(. 

De ·-Optl<Ml<&ti< ~ "°' bljft"" 
, ~'1998 YOOf lruqe b<1chltcbau tn het k&ntoor 
Vat\ Rf;lcswatem.&tl diredie Zcdancf. AldUr kunt U teYcns 
l::ennls nemen van de un de Stt.rtnotttie tien gron6slq 
... ..de~. 

lnformatlemaO:t · · 

Om u ro goed ~ k ~ OWf de W10Ud van 
de Swtnotttie wordt een ~ gcoci.ankttfd. 
Md. ~ van bartm.aberlu.l en lnfonnr.tkplnclen won::tt 
de kthoud van de St.artnoCitloe ~~van 
RijkswatcnWt en NS ~&behffi' ~ unwerlf: om uw 
Yf"'!en tc bc&ntwoocden. Ce lnformatkm.aritt v+ndt pkah: op: 

22 sq>tetnbef 1998 Hetnkensu.nd 
In ontmoetingsoentrum 'Oe Stenge' 
St~n1 

r 

lo spoedlg mog:~ N aftoop van de lnsp<uktiefmljn kunt 
udiedoof"hd~~tnWctcnt&a.t~ 

~ lnzien Ofl de iocatks WW" mommttd de 
St&rtnotfflietietlnz~lgt. 

Nadcrc lnformatle 

"tieft ~van de YOOC1ichtMg 1:5 van de Startnotitiie 
Optkndsatie ~Sb! ttf"I u.menvdtif't giemu.lct 
die gratb veri:rifgbu.r ts op de lnfonna~. 

Voor Mt wrlcriken van~ 6nfonnatie oYe<de lm\OOd 
van de Stutnotfije ~ voor:hrl &llM'q'en van de 11.mien· 

vattk\g of ftn o:ernptu.r van 6e Stutnotttic kunt u contact 
~-hd~Optlmallu.ti< ....... 
~ Sloie. tdefoon <011n 10 19 98. 

Voot Wk:htinge<t O'ttf de lnspr~ kunt u rich 
WffMk.n tot Mt 6Mpfukpunt Vcfktt< fl' Wdient.ut. 
tdefoon (070) 361 87 78 .. 

• 
lnspraakpunt 
VcTte-ierienWdentu.t •· 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (in nauwe samenwer
king met NS Railinfrabeheer) 

Bevoegd gezag: De Ministers van Verkeer & Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 

Besluit: Tracebesluit 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C 2.1 

Activiteit: Het betreft de optimalisatie van de bestaande goederenspoorlijn die het Sloegebied 
(havengebied Vlissingen-Oost) verbindt met de hoofdspoorlijn Vlissingen-Roosendaal. De huidige 
lijn kan (zeker in de toekomst) niet voldoen aan te stellen milieu-eisen ten aanzien van geluid, 
trillingen en veiligheid. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 9 september 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 10 november 1998 

Bijzonderheden: 
De startnotitie geeft reeds een duidelijk beeld van de beoogde opzet en werkwijze bij de opstel
ling van de trajectnota MER. De Commissie heeft daarom volstaan met het naar voren brengen 
in haar advies voor richtlijnen van aanvullende aandachtspunten, mede naar aanleiding van 
de inspraakresultaten. Er is samenhang tussen dit project en de m.e.r. Capaciteitsuitbreiding 
Spoorverbinding Roosendaal- Antwerpen (project nr. 976). 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. J.W. Beijersbergen 
dr. G.J. van Blokland 
ir. H.Ch.M. Heyning (voorzitter) 
ir. G.W. Hoftijzer 
ir. J. Krabbendam 

Secretaris van de werkgroep: ir. R.I. Seijffers. 








