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Berkel en Rodenrijs / Rijpwetering, 22 november 2009

HSL treinen overtreden de wet en moeten van het spoor
Op 20 november hebben de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs en de
Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering de aangekondigde brief gestuurd naar minister
Eurlings van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van het verschijnen van het TNO rapport.
De HSL treinen maken te veel geluid. Met de diensregeling dient direct te worden gestopt.

De maatregelen die de minister heeft aangekondigd zijn aantoonbaar onvoldoende om de problemen
op te lossen.
De treinen mogen pas weer rijden als ze stiller zijn dan de grenswaarden uit de wet. Dat betekent ook
dat er grote aanpassingen aan het traject moeten worden verricht. Er werden overschrijdingen van
maar liefst 14 dB(A) gevonden ten opzichte van de berekende verwachte geluidsniveaus waarop het
tracébesluit is gebaseerd.
Daarmee is een heel onzekere periode aangebroken, waarin geen rechtmatige exploitatie van de HSL
mogelijk is. Er moet eerst verder worden onderzocht, gemeten en getest. Wel is duidelijk dat er
onvoldoende basis is voor de afgegeven vergunningen en concessies.
Daarnaast wijzen de stichtingen naar eerdere toezeggingen van het ministerie dat er geen
goederentreinen zullen rijden op de HSL. De minister moet zich aan deze beloften houden.
Verder is het ontbreken van een wettelijke regeling voor een maximale geluidbelasting zoals die geldt
voor industrielawaai en spoorwegemplacementen de bewoners een doorn in het oog. Hoe is het
mogelijk dat het geluid van een trein die om 05.00 uur mensen ongewild wakker maakt,
gecompenseerd mag worden met een stilteperiode later op de dag?
Sinds 7 september 2009 wordt er door de wijze van exploiteren van de HSL grote schade toegebracht
aan duizenden bewoners. Schadeclaims worden voorbereid.
Aan de minister is gevraagd om binnen 14 dagen te reageren.
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