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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdA over
geluidsoverlast Brabantroute
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Ons kenmerk
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Geachte heer Smeulders,
Bij brief van 16 maart 2015, ingekomen op 17 maart 2015, heeft u namens de
PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Welke initiatieven nemen Prorail en het ministerie van IenM om
geluidsoverlast aan de Brabantroute tegen te gaan?
Antwoord: ProRail is namens de Minister wettelijk verantwoordelijk voor de
geluidsanering langs het spoor en heeft hiertoe de benodigde financiën ter
beschikking gekregen. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat wordt
uitgezocht of de reeds voorziene geluidsanering langs de Brabantroute eerder
uitgevoerd kan worden. Tevens wordt door middel van een bonusregeling het
aandeel stiller materieel gestimuleerd.
Uit een onderzoek eind 2014 bleek dat de GeluidProductiePlafonds in NoordBrabant niet worden overschreden. In verband met de nieuwe
capaciteitsverdeling wordt nogmaals een toets uitgevoerd. De
GeluidProductiePlafonds worden jaarlijks door ProRail gemonitord. Als
overschrijdingen blijken zal, afhankelijk van de situatie, een tijdelijke ontheffing
worden verleend of maatregelen worden getroffen.
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2. Welke initiatieven nemen gemeenten aan de Brabantroute om
geluidsoverlast tegen te gaan?
Antwoord: De spoorgemeenten trekken samen op, volgen de ontwikkelingen en
beantwoorden vragen van burgers. Zij blijven aandacht vragen voor de
problematiek. Daarbij vragen ze om een versnelde aanpak van de
woningisolatie en, ook in de situatie dat in zijn algemeenheid aan de
GeluidProductiePlafonds wordt voldaan, om maatregelen in specifieke situaties.
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3. Welke mogelijkheden ziet uw College om samen met de gemeenten langs
de Brabantroute, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en Prorail tot
versnelde woningisolatie te komen langs de Brabantroute?

Datum

Antwoord: Indien de gemeenten met een uitgewerkt plan komen en ProRail
hiermee kan instemmen, en heeft daarvoor op termijn de middelen, dan kan
voorfinanciering door de gemeente en/of de provincie tot de mogelijkheden
behoren.
Mede om overlast voor omwonenden tijdens deze periode van
werkzaamheden te beperken, is een stuurgroep onder voorzitterschap van het
ministerie van IenM opgericht. Gedeputeerde de heer R. van Heugten neemt
namens alle overheidspartijen aan de Brabantroute deel aan deze stuurgroep.
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4. Is het mogelijk om geluidsisolatie van woningen langs de Brabantroute te
combineren met uw inspanningen om woningen uit
duurzaamheidsoverwegingen te isoleren?
Antwoord: Dergelijke projecten kunnen elkaar mogelijk versterken. Dit dient
nader onderzocht te worden. Een dergelijke gecombineerde uitvoering zal in
overleg met ProRail en de gemeenten vorm moeten krijgen.

5. Is het mogelijk om als provincie woningisolatie langs de Brabantroute voor te
financieren in afwachting van Rijksgelden?
Antwoord: Ja, in principe bestaat deze mogelijkheid, maar dient verder
bekeken te worden (zie 3).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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