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Persbericht: Milieueffectrapport Doorstroomstation Utrecht 

 
Snelheidsverlaging goederentreinen onvol-

doende onderzocht 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Doorstroomstation 

Utrecht beoordeeld. De informatie is nog niet compleet omdat onderzoek naar de 

mogelijkheid van snelheidsverlaging van goederentreinen om trillingshinder te 

reduceren ontbreekt. De Commissie adviseert het rapport op dit punt aan te pas-

sen. 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil het spoorwegstation Utrecht Cen-

traal ombouwen tot Doorstroomstation Utrecht (DSSU). Doel van deze ombouw is de 

capaciteit, kwaliteit en robuustheid van de railinfrastructuur rond Utrecht Centraal te 

vergroten. Hierdoor kunnen meer treinen over het spoor door Utrecht gaan rijden. Het 

project is vastgelegd in een ontwerp-Tracébesluit. Voordat de staatssecretaris hier-

over een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De staatssecretaris heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat zien dat door het nemen van maatregelen (bijvoorbeeld geluidscher-

men en raildempers) aan wettelijke normen (zoals voor geluid) voldaan wordt. On-

danks deze maatregelen blijkt uit het rapport dat het DSSU zorgt voor een toename 

van overlast voor omwonenden, vooral de trillingshinder neemt toe. 

 

Met verlaging van de snelheid van goederentreinen kan trillinghinder worden beperkt. 

De mogelijkheden hiervoor zijn niet onderzocht. De Commissie adviseert dit alsnog te 

doen zodat duidelijk wordt welke extra mogelijkheden de staatssecretaris heeft om tril-

lingshinder te voorkomen. 
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