Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat uit de Tweede
Kamer
Berkel en Rodenrijs / Rijpwetering, 23 november 2009
Zeer geachte Kamerleden,
Zeer geachte heer H. Jager,
Bijgaand zenden wij u een afschrift van onze brief en bijlage dd 20 november 2009 aan
minister ir. C.M.P.S. Eurlings van Verkeer en Waterstaat inzake de enorme geluidsoverlast
die de HSL thans veroorzaakt. Duizenden inwoners hebben dagelijks met dit indringende
lawaai te maken.
In de brief passeren de volgende punten de revue:
 De inzet van Traxx-treinen en Prio-rijtuigen is onrechtmatig: gebaseerd op het
TNO-rapport blijkt dat de Europese TSI grenswaarden significant
overschreden worden.
 Met de huidige dienstregeling dient per direct te worden gestopt.
 De Thalys mag niet op 13 december 2009 in de dienstregeling worden
opgenomen.
 De treinen mogen pas rijden als ze stiller zijn dan de wettelijke
geluidswaarden.
 De door de minister aangekondigde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende.
 De steeds terugkerende geruchten over goederenvervoer terwijl het ministerie
eerder heeft toegezegd dat daar geen sprake van is.
 Het ontbreken van een wettelijke regeling voor een maximale geluidbelasting:
hoe is het mogelijk dat het geluid van een trein dat om 05.00 uur mensen
ongewild wakker maakt, gecompenseerd mag worden met een stilteperiode
later op de dag?
TNO constateert in haar rapport op drie meetpunten een overschrijding van maar liefst 14dB.
Deze overschrijdingen werden in uw Algemeen Overleg van 11 november 2009 niet door de
minister gemeld.
Wij verzoeken u dringend om de minister te bewegen passende maatregelen te nemen om
onze woonplaatsen leefbaar te houden. Vooral als straks twaalf maal per uur treinen met een
snelheid van minstens 250 km per uur dwars door woonkernen razen. In onze ogen kan
overkappen van de lijn (tenminste op kwetsbare gedeelten zoals tussen Bergschenhoek en
Berkel en Rodenrijs) aangevuld met voldoende en effectieve geluidswerende schermen op het
traject Kaag en Braassem tot aan Leiderdorp, niet uitblijven.
Alleen op die manier wordt een enorme (gezondheids)schade voorkomen.
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