Twee ingediende moties over HSL en Spoor tijdens plenair begrotingsdebat in de Tweede Kamer
over Verkeer en Waterstaat, 26 november 2009

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat metingen aangeven dat het geluid van de treinen op de HSL-Noord de
geluidsnormen overschrijdt;
constaterende dat de voorgenomen maatregelen niet garanderen dat op korte termijn het geluid
wordt teruggebracht tot beneden de wettelijke normen;
verzoekt de regering ervoor te zorgen dat voor 1 februari 2010 het geluid van de treinen op de HSLNoord de geluidsnormen niet overschrijdt;
de Kamer voor 1 december 2009 te informeren hoe de regering dit realiseert;
in de eerste week van februari 2010 opnieuw geluidsmetingen te laten verrichten en de Kamer
herover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Aptroot en Roemer. Naar mij blijkt, wordt de indiening
ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 26 (32123-XII).

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat door het toenemende gebruik van het spoor overlast door geluid en trillingen langs
het spoor toenemen;
constaterende dat veel spoor is aangelegd voor beperkt gebruik voor
personenvervoer en nu steeds intensiever wordt gebruikt voor personen- en
goederenvervoer;
dat er geen normen zijn voor trillingen veroorzaakt door treinvervoer;
spreekt als haar mening uit dat er voor trillingen van het treinvervoer
maximumnormen moeten worden opgesteld;

dat een inventarisatie moet worden gemaakt van spoortrajecten waar bebouwing dicht langs het
spoor is gelegen en waar sprake is van substantiële klachten van omwonenden;
dat voor deze trajecten moet worden gemeten of er sprake is van overschrijding van geluids- en
trillingsnormen;
verzoekt de regering deze inventarisatie en metingen in 2010 te doen, te beginnen met de IJssellijn,
en op basis daarvan plannen op te stellen waardoor geluid en trillingen niet de normen
overschrijden;
de Kamer daarover te informeren voor 1 november 2010,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Aptroot en Roemer. Naar mij blijkt, wordt de indiening
ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 27 (32123-XII).

Minister Eurlings:
Dan de twaalfde motie die is ingediend door de heer Aptroot en de heer Roemer over het verrichten
van nieuwe geluidsmetingen langs het spoor. Op 13 november heb ik het TNO-rapport met
bevindingen van de eerste meting naar de Kamer gezonden. De resultaten van deze meting is voor
mij aanleiding om een behoorlijk aantal maatregelen te nemen. Ik laat het tijdelijke materieel
aanpassen met kunststof remblokken, die ervoor zorgen dat de wielen rond blijven. Ik laat in het
weekend van 28 november de baan akoestisch slijpen.
Ik laat vervolgonderzoek doen naar de effectiviteit naar de geluidsreducerende maatregelen. In het
meetplan is vastgelegd hoe gemeten zal worden, dit overeenkomstig de wettelijke normen die
daarvoor gelden. Bij de metingen die door TNO zijn verricht en zullen worden verricht, worden ook
de verticale en horizontale railtrillingen op de spoorstaaf meegenomen. Deze metingen hebben tot
doel de railruwheid te bepalen en de afstandsdemping van het spoor. In die zin beschouw ik mijn
inspanningen op dit vlak als zeer adequaat. Ik vind dat deze motie niets toevoegt en daarom ontraad
ik haar.
De heer Roemer (SP):
Ik snap het niet helemaal. De indieners zijn allebei verheugd over wat de minister allemaal gaat doen.
Wij willen allemaal dat de geluidsoverlast omlaag gaat. Wat is er dan tegen om, als al die
maatregelen zijn genomen, even een meting te doen? Wij vragen toch niet het onmogelijke?
Minister Eurlings:
In de motie staat nadrukkelijk dat wij niet kunnen garanderen dat op korte termijn het geluid wordt
teruggebracht binnen de wettelijke normen. Dat is een feitelijke onjuistheid. Het geluid zit nog

binnen de wettelijke normen. Het enige dat wij toen is maatregelen nemen om het tijdelijke
materieel stiller te maken omdat wij anders volgend jaar door de wettelijke normen heen gaan.
Daarmee is het een inhoudelijke onjuistheid in deze motie. Ik ga dus meten en ik kom met die
metingen bij de Kamer terug, dus ik doe wat de indieners willen. Zij constateren echter dat wij boven
de normen zitten en dat is gewoon feitelijk onjuist.
De heer Roemer (SP):
Ik vind dit zoeken naar een argument om de motie te ontraden.
Minister Eurlings:
Nee, het is een feitelijke onjuistheid. Dat heb ik in het debat toegelicht. Wij zitten nu nog binnen de
normen. Zo zijn gewoon de feiten, dat is de onafhankelijke constatering van TNO.

De motie op nr. 27 van de leden Aptroot en Roemer betreft de IJssellijn. Ik moet helaas ook deze
motie ontraden. Nu laad ik de verdenking op mij dat ik inderdaad te negatief ben aan het einde van
deze avond, gezien de strenge blik van de heer Roemer. Wij drinken er een biertje op. Dat zeg ik
richting de heer Roemer, voorzitter, maar misschien ook richting u. Ik moet deze motie helaas ook
ontraden want de HSL Noord voldoet ten aanzien van de trillingen in de baan en in de ondergrond
aan de normen zoals gesteld door de Stichting Bouwresearch in de richtlijnen. Ook hier is dus sprake
van een feitelijke onjuistheid.
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