Rijksoverheid

KENNISGEVING ONTWERPTRACÉBESLUIT EN MILIEUEFFECT
RAPPORT PROGRAMMA HOOGFREQUENT SPOORVERVOER
METEREN – BOXTEL
Van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 26 april 2018 kunt u een
zienswijze geven over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel. In deze kennis
geving leest u hoe u dat kunt doen.
Het aantal reizigers én goederen over het spoor neemt toe. Om deze
groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er op drukke trajecten meer
treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
(PHS) zorgt daarvoor, met elke 10 minuten een reizigerstrein en voldoende
ruimte voor het groeiende goederenvervoer. Het programma bevat diverse
maatregelen, waaronder aanpassingen aan het spoor tussen Meteren en Boxtel.
Deze zijn:
• Een verbindingsboog (Zuidwestboog) bij Meteren.
• Een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught en een vrije kruising bij
Vught.
• Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught.
De gevolgen voor de omgeving van zowel de spooraanpassingen als het
groeiend aantal treinen zijn voor het hele traject tussen Meteren en Boxtel
onderzocht en in een milieueffectrapport beschreven. Het ontwerptracébesluit beschrijft de aanpassingen aan het spoor en geeft aan welke maatregelen worden genomen om de gevolgen voor de omgeving te verminderen.
Meer informatie over het doel van het PHS Meteren – Boxtel, wat er gaat
gebeuren en waar het project precies uit bestaat, vindt u op:
www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel.

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM
Een zienswijze indienen kan tot en met 26 april 2018 op drie manieren. U ontvangt altijd een
ontvangstbevestiging.
DIGITAAL
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via:
www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel (let op: vanaf 16 maart 2018 kunt u een
zienswijze indienen op dit project).
MONDELING
Tijdens de informatiebijeenkomsten of telefonisch tijdens kantooruren:
070 456 89 99.
POST
Directie Participatie
T.a.v. Ontwerptracébesluit PHS Meteren – Boxtel
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

VERVOLG
De staatssecretaris betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Alleen indieners
van een zienswijze op dit ontwerptracébesluit kunnen later in beroep gaan tegen het definitieve
Tracébesluit.
INFORMATIE
Meer informatie op www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel. Vragen over de procedure?
Telefoon 070 456 89 99. Vragen over het project? Ga naar www.prorail.nl/meteren-boxtel of
bel met ProRail Publiekscontacten via telefoonnummer 0800 776 72 45 (gratis).

STUKKEN BEKIJKEN
Alle documenten staan vanaf 16 maart 2018 op:
www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel. Op papier kunt u
de stukken van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 26 april
2018 tijdens reguliere openingstijden bekijken in de gemeente- en
provinciehuizen en op het ministerie:
- Gemeente Geldermalsen, Kuipershof 2, Geldermalsen.
- Gemeente Neerijnen, Van Pallandtweg 11, Neerijnen.
- Gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11, Zaltbommel.
- Gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45, Kerkdriel.
- Gemeente ’s-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1, ’s-Hertogenbosch.
- Gemeente Vught, Secretaris van Rooijstraat 1, Vught.
- Gemeente Haaren, Monseigneur Bekkersplein 2, Haaren.
- Gemeente Boxtel, Markt 1, Boxtel.
- Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem.
- Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ’s-Hertogenbosch.
- Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8,
Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).

INFORMATIEBIJEENKOMST
Voor informatie over het project en voor vragen bent u tussen
16.00 uur en 20.00 uur (m.u.v. Vught tot 21.00 uur) welkom op
de volgende locaties:
- Maandag 26 maart: Novalis, Industrieweg 9C, Vught.
- Woensdag 28 maart: 3 Zussen, Rijksstraatweg 80 (Navigatie
Mark 2), Meteren.
- Dinsdag 3 april: Van der Valk, Hogeweg 65, Zaltbommel.
- Woensdag 4 april: 1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1,
’s-Hertogenbosch.
- Donderdag 5 april: Molenwijk, Molenwijk 2, Boxtel.

