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1. INLEIDING 

Sinds de zomer van 1984 is Nederland betrokken bij een internatio
naal overleq over spoorverbindinqen voor hoge snelheden in de rela
ties Parijs-Brussel-Keulen/Amsterdam. Uit dit overleq is het voor
nemen qeresulteerd tot eventuele aanleq van een hoqe snelheidslijn 
op Nederlands grondqebied. Voor de vraaq of een bepaald lijnqedeel
te moet worden aanqeleqd zal de procedure van een planoloqische 
kernbeslissinq worden qevolqd en voor de v8ststellinq van het trace 
voor dat lijnqedeelte de procedure van een tracAvaststellinq. Zowel 
de planologsche kernbeslissinq als de tracekeuze zijn mer-plichtiq, 
d.w.z. er dient voorafgaand aan de besluitvorminq een milieu-ef
fectrapport te worden opqesteld. 
De eerstgenoemde beslissing zal worden genomen door de Minister
raad, de tweede door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze 
treedt ook op als coordinator voor de verschillende procedures. 
Om deze beslissingen moqelij k te maken zal een nota worden oPQe
steld, waarin opqenomen zijn het beleidsvoornemen voor de planolo
gische kernbeslissing, de tracenota en het milieu-effectrapport. Oe 
m.e.r.-procedure, de pkb-procedure en de procedure voor de tracd
vaststellinq zullen qeJ:ntegreerd worden doorlopen, als aanqeqeven 
in de startnotitie *). 

De onderhavige richtlijnen zijn opqesteld op basis van de adviezen 
van de Comissie voor de milieu-effectrapportaqe, de hoofdinspecteur 
van de Volksqezondheid voor de hygiene van het milieu, en de direc
teur natuur, milieu en faunabeheer van het minister ie van Landbouw 
en Visserij en op qrond van de reacties ontvanqen naar aanleidinq 
van de tervisieleqqing van de startnotitie. De adviezen en reacties 
zijn van commentaar voorzien (zie bijlaqe 1). 
De richtlijnen zijn door de Minister van Verkeer en Waterstaat 
vastqesteld voor het qedeelte over de tracevaststellinq, en door de 
Ministerraad waar het qaat am de planoloqische kernbeslissinq. 

noot *)= startnotitie voor de Milieu-effectrapportaqe betreffende 
het Nederlandse deel van de Hoqe Snelheidsspoorlijn 
Parijs-Brussel-Keulen/Amsterdam. IJitqebracht door het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van 
Volkshuisvestinq, Ruimtelijke Ordeninq en Milieubeheer. 
Den Haaq, juni 1987 
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De initiatiefnemer voor het project is de Minister van Verkeer en 
Waterstaat voor zover het de tracebepaling betreft. Voar de voorbe
reidinq van de planoloqische kernbeslissinq is zij samen met de 
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelljke Ordeninq en Milieubeheer 
de initiatiefnemer. 

2. VORH EN PRESENTATIE VAN HET HER, SAHENVATTING. 

2.1. 

Het MER zal dee I uit maken van een document van een bredere strek
king: de HSL-nota. Het MER zal hierin afzonderlijk herkenbaar moe
ten zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden qerealiseerd door een behan
delinq in hoo fdstukken van die onderdelen die een MER teminste 
moet bevatten volgens de systematiek van artikel 41 j van de wet 
inzake m.e.r. In deze richtlijnen wordt met "hat MER" bedoeld: die 
onderdelen van de HSL-nota, welke tezamen het MER vormen. 

2.2. ' 

Het MER zal de wenselijkheid, de doelen en de qevolqen voor het mi
lieu van realiserinq van een HSL, van de mogelijke tracering van 
nieuwe baanvakken en van de hierbij redelij kerwij s in beschouwinq 
te nemen al ternatieven en varianten kernachtiq dienen te behande
len. Dit zal enerzijds een abject i eve afweginq van de milieu-aspec
ten b1j de basluitvorminq moqelijk maken en anderzijds er toe bij
draqeh de gevolgen voor het milieu voor aIle betrokkenen inzichte
lij k ,te maken. 

2. J. 

In het MER moeten keuze-elementen (criteria en uitqangspunten), die 
bepalend zijn qeweest bij de opstellinq ervan, duidelijk naar voren 
worden qebracht. 
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2.4. 

Onderbouwende informatie kan in bijlagen of werkdocumenten behoren
de tot het MER worden opgenomen. Daartoe zullen ook behoren een 
verklarende begrippenlij st, een lij st van qebruikte afkortinqen, 
een overzicht van onderzoek dat verricht is ten behoeve van de HSL 
en een li teratuur lij st. De verspreiding van met name technische 
werkdocumenten kan beperkt zijn (op aanvraaq). 

2.5. 

De HSL-nota moet voorzien worden van een samenvattinq, die qoed is 
afqestemd op de inhoud van het MER-qedeelte van de HSL-nota. In de
ze samenvattinq moet kort en overzichtelijk de kern van de hoofd
tekst van het MER worden weergeqeven. De onderlinqe verqelljkinq 

van de alternatieven en varianten kan bijvoorbeeld qebeuren met be
hulp van tabellen, figuren en kaarten. 

2.6. 

In het MER dienen waar nodiq verwij zingen naar studies en litera
tuur te worden opgenomen. 

3. PR08lEEHSTEllING EN DOEL. 

3.1. 

In het MER dient een dUidelijke beschrijvinq van de probleemstel
ling en van de doelen te worden gegeven als onderbouwinq van het 
voornemen tot de aanleg van het Neder landse deel van de hoqesnel
heidsverbindinq Parijs-Brussel-Keulen/Amsterdam. 
Uitgaande van de motiverinq voor het project in het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer zal de probleemstellinq dUidelijk moeten maken 
welke internationale, nationale en reqionale belanqen met de aanleq 
van deze verbindinq worden qediend, in het licht waarvan de wense
lijkheid van de aanleq van de verbindinq moet worden bezien. Ook de 
effecten van deze verbinding op andere in het structuurschema qe
noemde railverbindingen met hoge snelheid dienen te worden behan
deld. 
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3.2. 

In de probleemstelling dienen voorts de volgende vragen aan de orde 
te komen. Welke verkortingen van de reistijd worden bereikt tussen 
Nederlandse bestemminqen en Brussel, Par ij s, Keulen en verder; en 
welke verkortinqen van de reistijd worden bijkomend bereikt tussen 
plaatsen in Nederland; welke overiqe kwaliteitsveranderingen zijn 
te verwachten voor het personenvervoer7 Welke effecten heeft de re
alisatie van een HSL voor het bestaande railvervoer7 Is een afname 
te verwachten van de dienstverleninq op het bestaande net (verande
ring frequenties, opheffinq van lijnen)7 Zal hierdoor wijziginq in 
de verdelinq over de vervoerswijzen (modal split) optreden7 Wat 
zullen daarvan de qevolqen zijn7 
Welke positieve milieu-effecten zijn denkbaar als qevolg van de re
alisatie van de HSL (mindel' auto- en vlieqverkeer over lanqere af
standen, minder geluidbelastinq door laqere frequenties van het 
treinverkeer op bestaande lijnen of opheffinq van lijnen) 7 

3.3. 

Bij de planoloqische en verkeerskundiqe beschouwinq van de huidiqe 
en toekomstiqe vervoersstromen zowel (inter)nationaal als reqionaal 
dient een onder scheid qemaakt te worden naar de verschillende rela
ties en de verschillende reiziqers-cateqor ieen (zakelijk, vakan
ties, overiq prive). 
In de beschouwinq zal aandacht worden besteed aan de volqende situ
aties: 

de situatie in het basisjaar (=1985): 
het nulalternatief, oak weI geheten de referentievariant; dit is 
de situatie in het jaar 2000 zonder een hoge snelheidsverbin
dinq; 
de verschillende verbindingsalternatieven. 

De volqende vragen dienen hierbij aan de orde te komen: 

WeI ke herkomsten en besterrrninqen zijn thans (=1985) te onder
scheiden voor het reiziqersvervoer op de lijnen Parijs-Brussel
Keulen/Amsterdam en met name op de Nederlandse delen daarvan en 
hoe zal dat in 2000 zijn7 

Wat is de vervoersomvang nu en hoe luiden de vervoersproqnoses 
voor het jaar 20007 

Welke veronderstellinqen en feiten worden hierbij qehanteerd en 
welke variabelen? 

Hoe ziet de vervoersontwikkeling er in de jaren na 2000 uit (in
dicatief) 7 
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De qebruikte prognosemodellen dienen in grate lijnen te worden be
schreven. Uitqebreide beschrijvingen kunnen in werkdocumenten wor
den opqenomen. Bij de uitkomsten behoort een beschouwinq over de 
hardheid ervan, o.a. het betrouwbaarheidsinterval en de var iaties 
die eiqen zijn aan het qebruikte model. 

3.4. 

In het MER moe ten worden aangeqeven welke maatreqelen nodiq z~Jn am 
de qemaakte veronderstellinqen te realiseren. Dit betreft met name 
de veronderstellinq over de reistijden in elk alternatief, het aan
tal benodigde treinen (zijn deze in de dienstregelinq in te pas
sen?) en de capaciteit (in de zin van plaatsaanbod). 

3.5. 

In het MER mogen de doelen niet zo beperkt worden qeformuleerd, dat 
alternatieven, die technisch of economisch minder aantrekkellj k 
maar voor het milieu weI qLnstiq zijn, op voorhand worden uitqeslo
ten. Daarbij dient niet uitsluitend gedacht te worden aan het ver
mijden of zoveel moqelijk beperken van de hinder en de schade voor 
het menselljk woon- en leefniveau, het natuurlijk milieu en het 
landschap, maar ook aan de bevorderinq van de kwaliteiten van het 
milieu (zie het structuurschema Verkeer en Vervoer, deel e, Tweede 
Kamer, zitting 1980-1981, 14390, nrs.: 295-296, p.5 en 6.). 
Daarbij dient tevens qedacht te worden aan de positieve invloed, 
die een project van deze schaal op de omqeving kan hebben. Wellicht 
kan aan de belev inq van het landschap een dimensie worden toeqe
voegd, die per sal do een positieve bijdrage levert. 

3.6. 

Aan de hand van de formulering van de doelen dienen concrete beoor
delingscriteria te worden aanqeqeven waaraan de alternatieven en 
varianten die in het MER worden uitqewerkt, kunnen worden qetoetst. 
Hiertoe behoren oak milieunormen en streefwaarden (zie ook hoofd
stuk 8). 
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4. TE NEMEN EN EEROER GENOMEN BESlUITEN. 

4.1. 

In het MER wordt vermeld voor welke besluiten het MER wordt opge
steld en door wie of welke overheidsinstanties deze besluiten wor
den qenomen. Tevens moet worden beschreven: welke besluitvorminqs
procedures worden qevolqd, de betrokken adviesorqanen en de tijds
planning van de procedures. 

4.2. 

Aangegeven moet worden welke andere besluiten later nog qenomen 
moeten worden om het project te kunnen uitvoeren. Te denken valt 
aan wij ziqing van planologische kernbeslissinqen, aanpassing van 
streek- en bestermlingsplannen, wij ziqinq van landinr ichtinqsplan
nen, verleninq van verqunninqen, concessieverleninq, enz. 

4.3. 

Vermeld wordt welke reeds qenomen (overheids) beslui ten en welke 
openbaar gemaakte beleidsvoornemens beperkingen kunnen opleqqen of 
randvoorwaarden kunnen stellen aan het beslui t, waarvoor het MER 
wordt opqesteld. Dit onder vermeldinq van de status van deze be
sluiten (hardheid, hoe lang qeleden genomen, e.d.) 

Hierbij moet worden qedacht aan: 
Vastqestelde planoloqische kernbeslissinqen; 
streekplannen en bestemminqsplannen; 
relevante meerjarenproqramma's (IMP milieubeheer, volqordeschema 
landinrichtinq enz.); 
relevante sectorplannen (landinrichtinqsplannen, MPP, stilteqe
bieden, bodembeschermingsgebieden enz); 
wettelijke normen voortvloeiende uit de wet qeluidhinder, de wet 
op de bodembescherminq enz.; 
in voorbereiding zijnde planologische kernbeslissinqen als de 
herz .ieninq van het SVV en het beleidsvoor nemen voor de 4e nota 
ruimtelijke ordeninq. 
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5. DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE TE BESCHOUWEN AlTERNATIEVEN. 

5.1. De voorgenomen activiteit. 

5.1.1. 

Bij de beschrijving van de voorqenomen activiteit wordt, voor zover 
moqelijk en zinvol op het niveau van een tracenota, bijzondere aan
dacht besteed aan een ~oncrete beschrijvinq van de verbindinqen, de 
eventueel nieuw aan te legqen baanvakken en baanverdubbelinqen, de 
vormgevinq van de spoorbaan (dwarsprofiel, hoogteligqing, ruimtebe
slag), de stopplaatsen, het gebruik van de baan (materieel, snelhe
den, frequenties, reistijden, het beheer van de lijn (onderhoud, 
reparaties, beveiliginq, verlichting) en de aansluitende verbindin
qen. 

5.1.2. 

Behalve de activiteit zelf dienen ook activiteiten en tijdelijke 
voorzieninqen tijdens de aanleg van de lijn te worden beschreven, 
waaronder ontqrondingen voor het verkrijgen van ophoog- en afdekma
ter iaal, het aanleqqen van depots voor berqinq van af te voeren 
grond, het aanleggen van hulpwegen voor ontsluitinq van bouwterrei
nen, wijziginq in de waterhuishoudinq, alsmede de invloed van bema
ling van bouwputten ten behoeve van de uitvoering van kunstwerken. 

5.1.3. 

Bij de beschrijving van de activiteit en de bijbehorende effecten 
zal een onderscheid worden qemaakt tussen enerzijds de verbindinqen 
en anderzijds de uitwerking van verbindinqen tot trace's. 

5.2. Verbindingen. 

5.2.1. 

De keuze van de in beschouwing te nemen al ternatieven moet in het 
MER zorgvuldig worden gemotiveerd. , Dit geldt ook voor de aanduidinq 
van een voorkeursalternatief. Welke alternatieven zlJn in een 
eerdere fase van de voorbereidinq van de besluitvorminq afqevallen 
en waarom? 

5.2.2. 

De keuze van de alternatieven moet afqeleid zijn van de probleem
stelling en het doel van het project. 
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5.2.3. 

De in beschouwinq te nemen alternatieven moeten wat betreft diep
qanq en detailler ing op zodaniqe wijze worden ui tqewerkt dat een 
onderlinge verqelijkinq goed moqelijk is. Alternatieven die niet in 
de internationale studie zijn opqenomen kunnen worden beschreven 
mede aan de hand van uit andere alternatieven afgeleide qegevens. 

5.3. Te behandelen alternatieven. 

5.3.1. Het nulalternatief. 

Dtt alternatief wordt in het rapport van de internationale werk
qroep 1) aanqeduid als referentievariant. De treinverbindinqen ko
men binnen en buiten Nederland globaal volgens het huidige patroon 

over het bestaande net tot stand. De reistijden komen overeen met 
de huidiqe. Er rijden qeen speciale hoqe snelheidstreinen in Neder
land. 

3.2. [en nulplusalternatief. 

Dit alternatief bestaat uit een twee-uursdienst met klassieke trei
nen Parijs-Brussel-Amsterdam met een reistijd zo moqelijk noq iets 
sneller dan de huidiqe eurocity-verbindinqen. 
Dit kan worden bereikt door b. v. de verbeter inq van baanvakken, 
baanvakverdubbelinqen, aanpassinq van stations, aanleq van kleine 
stukken nieuwe lijn, verhoqinq baanvaksnelheid. Oak aanvullende 
maatreqelen qericht op het bereiken van het qeformuleerde doel be
horen aan de orde te komen. 

5.3.3. [en 7-tal alternatieven bestaande uit verbindingen met hoge 
snelheidstreinen. 

1. 
Van Amsterdam CS wordt via de westelijke tak van de Ringspoorweq 
naar Schiphol qereden, al waar wordt qestopt. Vervolqens via de 
Schiphollijn tot in de bWlrt van Nieuw Vennep. Daarna via een nieu
we Iijn naar Rotterdam, met aansluitinq op het emplacement van 
Rotterdam CS, waar wordt gestopt. Via de Willemspoortunnel tot 
voorbij Rotterdam Lombardijen en vervolqens via een nieuw trace 
naar de Belgische qrens, waar het trace in de buurt van Kalmthout 
aansluitinq qeeft op de lijn Essen-Antwerpen. 

noot: 1) Snelle verbinding Parijs-Brussel-Keulen/Amsterdam. Verslaq 
van de Internationale Werkgroep. December 1986. 
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2. 
Van Amsterdam CS via de westeUjke tak van de Ringspoorbaan naar 
Schiphol, alwaar wordt gestopt. Dan via de Schiphollijn en de oude 
lijn naar Den Haag HS, waar eveneens wordt gestopt. Vervolgens via 
de oude lijn naar Rotterdam C5, waar wordt gestopt. Van Rotterdam 
C5 via de bestaande lijn naar de Belgische grens. 

3. 
Van Amsterdam es via Amsterdam-Amstel naar Breukelen en dan via de 
verbindingslijn naar Harmelen-aansluiting, vanwaar een nieuwe lijn 
loopt tot in de nabijheid van Rotterdam-Alexander en vervolgens via 
de noordelijke Ringbaan naar Rotterdam e5. 
Van Rotterdam es tot de Belgische grens: zie alternatief 1 • 

•• 
Van Amsterdam C5 tot Rotterdam: zie alternatief 2. 
Van Rotterdam es tot de Belgische grens: zie alternatief 1 • 

5. 
Van Amsterdam CS tot Rotterdam es: zie alternatief 1. 
Van Rotterdam CS tot de Belgische grens: zie alternatief 2. 

6. 
Van Amsterdam es tot Rotterdam CS: zie alternatief 3. 
Van Rotterdam CS tot de Belgische grens: zie alternatief 2. 

7. 
Van Rotterdam CS via de Willemsspoortunnel tot voorbij Rotterdam 
Lombardijen en vervolgens via een nieuw trace naar de Belgische 
grens, waar het trace in de buurt van Kalnthout aansluiting geeft 
op de lijn Essen-Antwerpen. 
(Ter toelichting: De doorgaande treinen naar Parijs beginnen bij 
Rotterdam C5, alwaar een goede aansluiting bestaat op treinen van
uit Amsterdam en andere plaatsen). 

5.3.4. 

In de HSL-nota kunnen ook andere alternatieven aan de orde komen 
(zie ook 5.2.2.), zoals combinaties van de hiervoor in (5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3.) genoemde alternatieven. 
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5.4. Tracevarianten 

5.4.1. 
Bij de ui twerkinq van de verbindinqen in trace's moet worden qe
streefd naar: 

het beperken van het aantal verbroken weqverbindinqen; 
het minimaliseren van het ruimtebeslag; 
aansluitinq bij de ruimtelijke ontwikkelinqen en plannen in het 
studiegebied; 
het beperken van bodemverstorinq en aantastinq van qeomorfolo
qisch w~ardev61le patronen; 
het vermijden van effecten op de (qrond)waterhuishouding mede in 

relatie tot ~e mogelljkeplan~en voor aanpassinqsinrichtinq; 
het minimaliseren van doorsnijding van open qraslandqebieden, 
waterpartijen en natuurqebieden; 
in combinatie met de beide hiervoor qenoemde milieu-randvoor
waarden: 
het zoveel moqelijk aansluiten bij de bestaande landschappelijke 
structuur of een ruimtelijke accentuering van een met de spoor
lijn verbonden nieuwe qewenste structuur; 
beperken van biotoopverkleining en aantastinq van ecoloqische 
relaties door verstorinq, versnipper ing en barr ierewerking en 
bevorderen van het ontstaan van nieuwe waardevolle biotopen; 
vermijden van de aantastinq van cultuurhistorische plaatsen, ob
jecten en structuren; 
beperkihg van he~ aantal qeluidgevoeliqe objecten 6innen de in
vloedsfeer van de trace's en van aantasting van (potentHUe) 
stil teqebieden; 
het beperken van de aantasting van de belev inqswaarde van het 
landschap door de aanleq van dijken, leidinqen en viaducten (ho
rizonvervuilinq). 

5.4.2. 

Indien een verbindinq niet tot een trace wordt ui tgewerkt, dient 
dit zorqvuldig qemotiveerd te worden. (zie oak 5.2.1.). 

5.4.3. 

De tracevar ianten moe ten wat betreft diepqanq en detailler ing op 
zodaniqe wij ze worden ui tgewerkt dat een onder linqe vergelij king 
qoed moqelijk is. (zie ook hoofdstuk 7 en 8). 
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5.5. Nadere milieu-beschermende maatregelen. 

5.5.1. 

De milieu-effecten die bij de ui tvoer inC) van het voornemen kunnen 
aptreden, dienen in het MER beschreven te worden. Daarbij maet wor
den nagegaan welke magelij ke maatreqelen genamen kunnen worden am 
nadeliqe milieu-effecten tegen te gaan of te verminderen, respec
tievelijk om het milieu te verbeteren. Voaral die effecten die niet 
of nagenoeq niet-omkeerbaar zijn, verdienen hierbij de aandacht. 
De afqeleide effecten van de maqelij ke maatregelen moeten ook wor
den beschouwd. Daarbij zal er ap C)elet maeten worden dat derqelijke 
maatregelen een milieu-prableem niet slechts daarschuiven van het 
ene milieu-aspect naar het andere en dat cambinaties van milieu-be
schermende maatregelen per salda een pasitief resultaat apleveren, 
in verqelijkinq met het niet nemen van maatreqelen. 

5.5.2. In het bijzander kan worden gedacht aan: 

geluidafschermende maatregelen; tunnels, inqrav ingen en scher
men; 
geluid emissie-beperkende maatregelen, verscherpte geluideisen 
vaar het materieel, geluidabsarberende bavenbauw, snelheidsbe
perking in gevaeliqe qebieden; 
aanplant van graenstraken en bassen: 
aanleq van bufferzones (natuurbauw); 
spaardij ken, inqrav inqen en bermslaten met stimuler ing van een 
natuurlijke antwikkeling die inspeelt ap de ter plaatse heersen
de omstandigheden; 
tunneltjes of viaducten voar verbinding tussen leefqebieden van 
dieren met verschillend gebruik (de zomer- en winterbiatopen, 
faurageergebieden e.d. van amfibieen en zaagdieren); 
compensatie van verloren qeqane milieuwaarden. 

5.5.3. 

Vaar zaver magelijk en zinval ap het niveau van een trace-nota 
wardt aangegeven hoe de kwaliteit van het milieu zal worden bewaakt 
(zie oak haofdstuk 9). 
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5.6. De oplossing waarbij de beste bestaande mogeUjlcheden ter be
scherming van het milieu worden tqegepast. 

5.6.1. 

De oplossing waarbij de beste bestaande mogelijkheden ter bescher
minq van het milieu worden qenomen, dient volqens artikel 41 j, lid 
3 van de wet inzake m.e.r. in ieder qeval in het MER te worden be
schreven. Dit geldt zowel voor de verbindinq als voor het trace. 

Deze zoqenoemde milieu-vriendelijke oplossi'lq kan worden qevonden 
in ~e alterr18tieven qie in paragraaf 5.3. 3. '~schreven staan met 
een trace dat optimaal rekening houdt met de diverse in par. 5.4.1. 
genoemde criteria en de nadere milieu-beschermende maatregelen (zie 
par. 5.5.) 

5.6. 

In aansluiting op de drie hiervoor qenoemde uitwerkinqsvormen van 
de meest milieu-vriendelijke oplossinq lijkt deze aplossinq uit het 
ooqpunt van het aspect qeluid het alternatief, dat gebruik maakt 
van het bestaande spoorwegtrace en afdoende geluidbeperkende maat
regelen taepast, waardoor wordt voorkomen dat er behalve een reeds 
bestaande qeluidbron - die dan overigens verandert ten gevolge van 
de voorgenomen activiteit en qe daarbij te treffen m~atreqelen - er 
nog een bijkomt in een tot dusverre stille omgeving. 
Indien een nieuw trace wordt qekozen dient, gelet ap het voorgaan
de, extra zorg besteed te worden aan a fdoende geluidbeperkende 
maatreqelen (zie onder punt 5.5.2.), en heeft een bundelinq met be
staande autoweqen qe vaorkeur. 
In aIle gevallen qaat de voorkeur uit naar maatreqelen die aan de 
bran worden genomen (b. v. maximum sne1heid in bepaalde qebieden). 
De meest milieu-vriendelijke oplossing dient volledig te worden 
uitgewerkt tot het niveau van de overige tracevarianten. 

6. BESTAANOC TOESTAND VAN I£T MILIEU EN ~ TE VERWACHTEN ONTWIKi([
LING VAN HET MILIEU. 

6.1. 

Het studiegebied, het qebied waar de trace's kunnen 1iggen, is glo-

baal op bijgaande kaarten aanqegeven. De inventarisatie van dit ge
bied en het verdere studiemater iaal dienen op een gedetailleerde 
schaal (b.v. 1 : 10.000) te worden gepresenteerd. Deze presentatie 
dient op een inzichtelijke en duidelijke wijze te geschieden, waar
bij moderne presentatietechnieken behulpzaam kunnen zijn. 
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6.2. 

Bij de behandeling van de verschillende milieuaspecten dient te 
worden bezien, welk gebied verder noq relevant wordt geacht voor 
dat aspect. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de v isueel-ruimtelijke structuur, hy
drologische en ecologische relaties (b. v. fourageer- en rustgebie
den van vogels, zomer- en winterbiotopen van amfibieen), ontqron
dingen voor het verkrijgen van ophoogzand. 

6.3. 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied dient in 
het MER te worden beschreven voor zover van belanq voor de voor
spelling van de gevolqen voor het milieu van de alternatieven en 
varianten. Het gaat vooral am de aspecten geomorfoloqie, bodem, 
qrondwater, opperv laktewater, flora en vegetatie, fauna, v isueel
ruimtelijke structuur, archeologie, cultuurhistorie en geluid c.q. 
stilte. 

Bij de beschrijving van de aspecten van de bestaande toestand van 
het milieu met be trekking tot de flora, fauna, veqetaUes en eco
systemen dienen tevens de meest relevante condities voor het voort
bestaan ervan te worden geYdentificeerd. 

6.5. 

Ten aanzien van het qeluid zal in het MER kwantitatieve informatie 
moeten worden geqeven over: 

de huidige etmaalwaarden ten qevolge van het spoorwegverkeerj 
de waarden LAeq per etmaalperiode, dag van de week en seizoen; 
de omgevings geluidniveau's in het studiegebied op enkele repre
sentatieve punten. 

6.6. 

Bij de beschrijvinq van de te verwachten ontwikkelinq van het mil
ieu dient rekeninq te worden gehouden met de ontwikkelinqen: in 
het studieqebied en in het daaraan grenzende qebied, zoals die bij
voorbeeld in streek- en bestemminqsplannen en in verschillende 
tijksoverheidplannen is voorzien: o.a. weqen, industrie-, stads- en 
dorpsuitbreiding, landinrichting, tuinbouwontwikkeling, bosaanleq 
~n recreatieve ontwikkelingen. De cumulatie van milieu-effecten 

verdient hierbij aparte aandacht. 
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7. BESC •• UJVING VAN OC ~\IOlGEN VOOR 1£1 MILIEU, INClUSIEF CIJ4PEN
SERENO[ MAA1REGElEN. 

7. 1. Algemeen. 

7.1.1. 

Bij de beschrijvinq van de gevolgen voor het milieu dient aangege
ven te worden in hoeverre zij tijdelijk of permanent van aard kun
nen zijn of zel fa pas op langere termijn qeleidelijk waarneembaar 
kunnen worden. Oak dient onderscheid te worden gemaakt naar het op
tred~n van effecten tijdens de aanleg van de spoorlijn met bijbeho
renda hulpvoorzieningen, alsook de eventuele afbraak daarvan (b.v. 
van werkweqen) en tijdens hat qabruik van de spoorlijn. 
Tevens dient te worden inqeqaan op mogelij ke compensatie van door 
de aanleq van de lijn verloren qeqane natuurwaarden. 

7.1.2. 

De te verwachten qevolqen voor het milieu moe ten indien moqelijk in 
hun onderlinqe samsnhanq worden beschouwd. 

7.1. J. 

De positieve- en negatieve qevplgen voor het milieu zullen zo moqe
lijk en bij voorkeur in absolute zin moeten worden beschreven. Dit 
is van belang voor S!'ln zo kwantitatief mogelij ke verqelij king van 
de alternatieven en varianten (hoofdstuk 8). Het qeldt met name 
voor die milieuaspecten, die met pr iorHeH behandeld behoren te 
worden (zie par. 6.3 en 7.2.1.). 

7.1.4. 

De methoden en modellen die voor het MER worden qebruikt bij het 
maken van voorspellinqen moeten worden omschreven en toeqellcht. 
In formatie moet worden qegeven over de aannames, de mate van be
trouwbaarheid, die aan deze methoden en modellen kan worden toeqe
kend en de moqelij ke var iaties in de voorspellinqsresultaten als 
gevolq van onzekerheden en onnauwkeurigheden in de methoden. 
Bij onzekerheid over het optreden van daze effecten moet mede in
zicht worden qeqeven in de slechtst denkbare situatie. 

7.2. Hate van detail bij de qevolqen per milieu-aspect. 

7.2.1. 

De nadruk bij de beschrijvinq van de qevolgen behoort te ligqen op 
milieu-gevolqen die (nagenoeg) onomkeerbaar zijn. 
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7.2.2. 

AIleen als in milieu-opzicht belanqrijke verschillen tussen de al
ternatieven of varianten worden verwacht, moe ten de milieu-effecten 
per a fzonder lij k alternatie f worden beschreven. Bij ger inqe ver
schillen kan worden volstaan met een aanduiding van de verschillen 
en overeenkomsten. 

7.2.3. 

Die effecten die pas in het kader van de ui tvoer ingsfase kunnen 
worden qelocaliseerd en gekwantificeerd, dienen in het MER te wor
den qesignaleerd. Bij die effecten kan met een qlobale behandeling 
worden vol staal • 

7.3. GeDlllorfologie, bOOem en grondwater. 

7.3.1. 

De veranderinqen en de aantasting moeten worden beschreven van na
tuurlijke landschapsvormen en bijbehorende bodemtypen. 

7.3.2. 

Welke qevolgen heeft het benodiqde qrondverzet voor de bodem-opbouw 
en -structuur (inclusief gevolgen voor erosie) in het studieqehied? 

7.3.3. 

Zullen de vergravingen ~ot qevolg hebben dat uitgeqraven grond moet 
worden afgevoerd en elders (tijdelijk) moet worden opgeslagen of 
geborgen b.v. vanweqe moqelij ke daar in voorkomende verontreini
ging? Welke milieu-gevolqen zouden van een dergelijke afvoer en op
slaq of berqing te verwachten zijn? 

7.3.4. 

Wat zullen de gevolqen zijn van het grondverzet en van de tijdelij
ke of blijvende wijziqing van grondwaterstanden en stijqhooqten 
door peilbeheersinq, drainage, bemalinqen etc.? Daarbij dient pri
mair aandacht te worden besteed aan de wijziqingen van de qrondwa
terstanden en stijqhooqten - ook buiten het qebied van de inqreep -
en ' de daarmee samenhanqende verander inqen van het qrondwaterstro
mingsstelsel, zoals kwel, inzijqinq, veranderinq van de qrondwaler
stroming naar r ichting en grootte, en vervolqens aan de gevolqen 
daarvan voor: 
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qrondwaterstandsafhankelijke vegetaties en vogelpopu!aties in 
landbouwqebieden en natuurterreinen; 
sloot- en bermveqetaties; 
zettinq en de daaruit voortvloeiende schade aan qebouwen, ter
reinen, infrastructurele werken, monumenten en archeoloqische 
objecten; 
bestaande en voorziene grondwateronttrekkinqen; 
verplaatsinq van schadelijke stoffen in het qrondwater. 

7.3.5. 

Welke mate van bodem- en qrondwater verontreiniginq zal optreden 
door afslijpinq yah bovenleidinqen etc. 

7.3.6. 

KoiTlen een of meer trace-altetnatieven binnen de invloedssfeer van 
een waterwinqebied te liqqen en zo ja welke risico's zijn daaraan 
verbonden voor de waterwinninq? Daarbij valt ondermeer te denken 
aan qevaarlijke stoffen die bij ongevallen in het (grond)water te
recht kunnen komen. 

7.4. Oppervlaktewater. 

7.4.1. 

Zal de aanleq van de spoorweq tot qevolg hebben dat bepaalde (ka
rakteristieke) waterlopen zullen Worden veranderd of dat er wijzi
qingen optreden in de waterhuishoudkundige situatie, zoals door
snijdinq van een steisel van waterlopen voor af- of toevoer van wa
ter, veranderinqen in waterpeil? 

7.5. Hora, vegetatie, fauna en qebiedscateqorien rijksbeleid. 

7.5.1. 

Welke qebieden van ecoloqische betekenis met waardevolle veqetatie, 
broedvoqels en overige fauna zullen door de aanleq van de spoorweq 
verloren gaan, worden verstoord of zullen worden versnipperd door 
de barriere-werking van de spoorweq? Om welke soar ten qaat het 
hierbij? Bijzondere aandacht hierbij verdienen de gebiedscateqorien 
van het Rij ksbeleid (Structuurschema NatulJr- en Landschapsbehoud). 
Overigens dienen de effectbeschrijvinqen zich niet tot deze 
qebiedscateqorien te beperken. 
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7.5.2. 

Welke ecoloqische relaties worden door de aanleq van de spoorweq 
onmogelijk qemaakt of verstoord, zoals de relatie tussen zomer- en 
winterbiotopen van am fibieen, trekmogelij kheden voor zoogdieren of 
de functie van qraslanden als voedselqebied voor pleisterende vo
qelsoorten en als broedgebied van weidevogels, etc.? 

7.5.3. 

Zijn er oak positieve effecten voor de natuur te vermelden als ge
volg van de aanleq van de spoorweq, b.v. door de toepassinq van na
tuurbouw? 
In hoeverre zal nieuwe rail-infrastructuur voor bepaalde orqanis
men/biota pen als 'verbinding' kunnen qaan functioneren? 

7.6. landschap, archeologische en cultuurhistorische objecten. 

7.6.1. 

Op welke W1Jze zal de aanleg van de spoorweq inqepast kunnen worden 
in het bestaande landschap? Zal dit moqelijk kunnen zijn zander of 
met zo min mogelijk verstorinq van de samenhang tussen de verschil
lende typische landschapsvormen daarbinnen (zie oak 7.3) met de hun 
kenmerkende ontstaanswijze, bewoninqsgeschiedenis en vormen van 
qrondgebruik? Punten van aandacht zijn hierbij het visueel aspect 
van de bovenleidinq, dijklichamen en inqravingen. 

7.6.2. 

Welke cultuurhistorische vindplaatsen, objecten en structuren lopen 
qevaar van verstorinq en aantastinq door de aanleq van de HSL? 

7.6.3. 

Geef aan of en hoe de aanleg van de spoorlijn kan bijdraqen aan een 
versterkinq of verbeter inq van de ruimtelij ke structuur van hat 
landschap. 

7.6.4. 

Het verdient aanbeveling de ruimtelijke effecten van de nieuwe tra
c~'s voor diverse situaties en alternatieven in beeld te brenqen 
met behulp van kaarten, tekeningen of lucht foto' s (met daarop de 
inpassing van de spoorweq), aanzichten of profielen vanuit enkele 
richtingen of fotomontages op ooghooqte. 
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7.7. Geluid en trillinqen. 

7.7.1. 

Is het geluid van de hoge snelheidstrein vergelijkbaar met det van 
conventionele treinen? Zo niet, welk toetsinqskader wordt dan naast 
of in plaats van het Besluit Geluidhinder Spoorwegen gehanteerd? 

7.7.2. 

Welke equival~nte en maximum qeliJidsnlveBus zijn bij de te onder
zdeken tracevarianten te verwachten? Ultqahqspunt voor de bepalinq 
van de emissieqeqevens dient het TGV-materieel van de franse 
spoorweqen te zijn, rekeninq houdend met de meest recante 
technische ontwikkelihqen. 

7.7.3. 

Wat is de omvanq van de qeluidzone, welke beqrensd wordt door de 60 
dB(A) qeluidtontour en door de 57 dB(A) geluidcontour in termen van 
etmaalwaarden volgens het "Besluit geluidhinder Spoorweqen"? 

7.7.4. 

Hoeveel en welke qeluidqevoelige objecten en bestemmingen 1iggen in 
deze zone? 

7.7.5. 

Welke qeluidwerende voorzieninqen worden per alternatief getroffen 
en wat zijn de effecten daarvan op zich en op andere milieuaspec
ten? 

7.7.6. 

Worden (potentiele) stiltegebieden en recreatiegebieden door de ge
luidzone qeraakt of doorsneden? 

7.7.7. 

Is er sprake van tijdelijke geluidhinder tijdens de aanleg van het 
trace t.g.v. aanvoer- en werkweqen? 

7.7.'8. 

In welke mate traden trillinqen op en welke grenswaarden worden ge
hanteerd? Bij zondere aandacht vragen brugqen, tunnels en kunst wer
ken alsmede de directe omgevinq ervan. 

. ' , 
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7.8. Lucht. 

7.8.1. 

Het effect op de luchtverontreiniqinq is naar verwachtinq qer inq. 
Daai'om kan vermoedeLijk volstaan worden met een indicatie van het 
negatieve en positieve effect van de activiteit. 

7.9. Yolksgezondheid, leefklimaat en veiligheid. 

7.9.1. 

Hoe wordt de leefbaarheid van de nabijqelegen woonkernen belnvloed 
door o.a. de barrierewerking van de spoorweg? 

7.9.2. 

In het MER zal tevens de alqemene veiliqheid aan de orde moe ten ko
men kruisinqen, beveiliqinq e.d.); j uist ook daar waar qebruik 
wordt qemaakt van bestaande railtrace' s met qelij kv loerse krui
singen. 

7.10. Indirecte gevolgen en qevolqen van secunda ire activiteiten. 

7.10.1. 

Welke afqeleide activiteiten kunnen waar worden verwacht als qevolq 
van de aantrekkingskracht, die de nieuwe lijn zou kunnen ui toe fe
nen op b.v. bedrijfsvestiqingen en -sluitingen, nieuwe woonqebieden 
en toerisme? Welke milieu-effecten brenqt dit met zich mee? 
Worden door de voorqenomen activiteit eerder ontwikkelde plannen 
ter verbetering van het milieu in het studie-qebied in slechte zin 
doorkruist? (zie ook 6.6.). 

7.10.2. 

Zullen er cumulatieve of synerqetische effecten kunnen optreden in 
relatie met o.a. cultuurtechnische ingrepen (b.v. landinrichtinqs
projecten), qrootschalige infrastructuur enz.? 

7.10.3. 

Zal de aanleq van de spoorweg tot qevolg hebben dat bebouwinq moet 
worden geamoveerd of qeYsoleerd? Om welke aantallen qaat het? 



- 24 -

8. VE~G:lIJKING VAN DE VERaINDIN~ALT~RNATIEVEN EN DE TRACtVA~IAN
TEN. 

a.1. 

De verschillende alternatieven mo~ten - althans met betrekkinq tot 
de milieu-qevolgen - worden vergeleken met de ontwikkeli~g van de 
be~t~ande toe~t~nd Vqn het milieu zander uitvperirg van de activi
teit (~l-!tonomf3 ontwik!<elinq) als feferentie\<ader (zie hoofdstuk 3 
en 5 van deze richtli~nen). ~an een voorkeursvolqorde worden 
~~nReqeyen per mili~~-~~pect? pe verqelijking ~~l zoveel moqelijk 
kwantitatief di~nen te ~orden onderbouwd. 

Welke qanqbare milieu-kwaliteitseisen en streefwaarden van het mi
lieubeleid zijn daarbij beschouw~? 

8,3. 

In welke mate der.kt de initiatiefnemer zijn doelstellinq te zullen 
en kunnen verwezenlij ken bij elk Van de al ternatieven? (zie oak 
hoofdstuk ~). 

9. OVERZIC~T V~N lE[MTEN IN KENNIS EN ~Nf~MATIE. 

9.1 

[en over zicht van leemterJ in kennis ef'! in form~tie die blij yen pe
staan, moet in het MER worden qegeven. Welke betekenis moet daaraan 
worden qehecht voor dit niveau van b~sluitvorminq? Waarom zijn deze 
leemten blijven bestaan en van welke aard zijn zij. (Onzekerheden 
en nauwkeuriqheden in de voorspellinqsmetho~en en/of in de beschik
bare gegevens; andere kwali tatieve en kwanti tatieve onzekerheden 
met betrekking tot de milieu-gevolqen op korte en langere termijn; 
qebrek aan bruikbare voorspellinqsmethoden)? Te denken valt hierbij 
onder andere aan de milieu-effecten van de aanleq fas.e, waarover pas 
bij het bestek en de uitvoerinq nadere detaillerinq moqelijk is. 

9.2. 

De vastgestelde leemten in kennis en informatle kunnen worden qe
zien als onderwerpen van voortqaande studie. Zij behoren te worden 
betrokken bij een op te stellen evaluatieproqramma in hoofdlijnen 
van de werkelijke optredende qevolqen voor het milieu. 
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Deze nazorg, die een onderdeel vormt van m.e.f. ken oak betrekkinq 
hebben ap de effectiviteit van de getrorfen vQorzieninqen en de ml 
lieu-beschermende maatreqelen. In het MER ken 81 aen idee worden 
qegeven welke aspecten tot het evaluatie- proqranma zuHen beharen 
( check-list), wie het proqramma qaat opzetten en wie het qaat uit
voeren • 



BIJLAGEN 



Bijlage 1. Commentaar op inspraak reacties. 

Inleiding. 

In deze bijlage wardt een averzicht geqeven van de inhaud van de 
inspraakreacties en het cammentaar van het bevaeqd gezaq daarap. In 
dit averzicht zijn de belanqrijkste elementen van de reacties apqe
nomen. Het niet opnemen van een element in het overzicht betekent 
echter niet, dat dit element qeen rol zal spelen in de studie die 
ten grandslag ligt aan de HSL-nata. 

A. Alqellleen. 

Vaorafqaand aan de behandeldinq van elke reactie afzonderlijk wordt 
een aantal onderwerpen, die in vee 1 reacties aan de arde kamen, be
handeld. 

1. De procedures rond de startnotitie. 

Een groat aantal reacties bevatte kritiek op de tervisieligqing van 
de startnatitie, de aankandiqing daarvan en de periade "waarin dat 
gebeurde. 

Bij de vaorbereiding van de procedures die het haqe snelheidslijn
project (HSL-project) in Nederland moet doorlopen, werd het als 
wenselijk qezien dat de richtlijnen voor een milieu-effectrapport 
worden vastgesteld voordat de Minister van Verkeer en Waterstaat 
met haar buitenlandse colleqa's over het HSL-project zau qaan over
leggen in oktober 1987. Hierdoar werd de datum van vaststellinq be
paald ap 1 aktaber 1987. 
De startnotitie kon niet eerder klaar zijn dan begin juni 1987. 
Hiermee lag de datum van de tervisieleqqinq vast op 12 juni. Om zo
veel mogelijk aan de bezwaren van tervisieligqinq in een vakantie
periode teqemoet te komen is de voar een startnatitie qebruikelijke 
termijn van een maand zoveel mogelijk verlengd en weI tot zes we
ken. Langer was niet mogelijk in verband met wettelij ke termijnen 
en de vaststellingsdatum van 1 oktober. 

De voorbereiding van het overleg van de minister is eehter zadanig 
laat afqesloten dat er beqin oktober onvoldoende duidelijkheid over 
het project was am tot vaststellinq van de riehtlijnen over te 
gaan. Daarom is gewaeht tot ns het ministersoverleq van 
26 oktober 1987. 
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De advertentie waarin de terv isieligginq werd aallgekondiqd (zie 
bij 19ge 2) heeft ap 11 j uni 1987 in de Staatscourant en in een 15-
tal regionale dagbladen gestaan. Steeds zijn in elke reqia die bla
d~n qekazen die daar het meest worden qelezen. 
Tevens is een pefs~~richt uitgegaan naar ander meer landelijke en 
regionale qladen. 
Voar de ter inzaqeliqqinq is gestreefd naar een ~antal plaatsen per 
provincie~ en w~l qe provincieh4~zell en de eigen districts kantoren 
van de betrakken mi~isteries. Gezien de reacties was het beter om 
de '~er inzage' - plaatsell b~~er over de betrokken reqio's te ver
dele~. In he~ v~Fvolg va~ ~e prp~edure zal hiervopr wprqen qezorgd. 

De startnotitie is toeqest~urd aan de hij de wet voorqeschreven ad
v iseurs en aan de betrokken prov incies. De gemeentes zijn niet 
rechtstreeks op de ropgte qebracht van de startnotitie, omdat het 
in de startnotitie slechts om verbindinqen en am een qlobale aan
duidinq van het gebied waar trac~'s kunnen liggen ging, en niet om 
min of meer concrete trace's. Indien een gemeente in deze fase van 
het opstellen van richtlijnen wilde reageren, dan kon zij dat naar 
aanleidinq van de advertenties doen. Deze qang van zaken heeft, 
blijkens vele reacties, wrevel qewekt. 
Achteraf bezien ware het juister geweest de gemeentes rechtstreeks 
op de hooqte te stelle~ waardaar de nu, ten onrechte, qewekte in
druk van 'sluiks opereren' voorkomen had kunnen worden. Gezien het 
qrote aantal reacties en de veelomvattendheid van de reacties kan 
bovendien worden qesteld dat een andere procedure niet tot wezen
lijke andere richtlijnen zou hebben qeleid. 

Oe vastgestelde richtlijnen worden aan alle betrokken qemeenten 
toeqestuurd. (zie ook A-3). 

2. Tijdschema en pr~cedures na het vastellen van de richtlijnen. 

Een aantal reacties zette vraagtekens achter de haalbaarheid van 
het tijdschema na oktober 1987. De periode voor het opstellen van 
de HSL-nota werd te kort qeacht voor een gedegen onderzoek. Boyen
dien sprak een groot aantal reacties een onaanvaardbaar l!it over 
het samenvallen van de inspraakperiode van de HSL-nota met de zo
mervakantie van 1988. 

In het licht van de besluiten van de Ministers van Verkeer op 
26 oktober 1987 zal een herzien tijdschema worden opqesteld, zoals 
door de Minister van Verkeer en Waterstaat is toeqezegd aan de 
Tweede Kamer. Hierin zal rekeninq worden gehouden met vakantiepe
riodes. 
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Wat de te doorlopen procedures betreft is er sprake van 3 procedu
res die: voor de planoloqische kernbeslissinq, die voor de trace
vaststellinq en die voor de milieu-effectrapportaqe. 
Omdat bij het bepalen van o.a. de milieueffecten en de planoloqi
sche inpasbaarheid er lang niet altijd een duidelijk en zinvol on
derscheid qemaakt kan worden tussen enerzijds de planologische 
kernbeslissinq over de wenselijkheid van het project en de verbin
dinqsalternatieven en anderzijds de tracevaststellinq en omdat hei
de beslissinqen mer-plichtig zijn is besloten de procedures qelijk
tijdiq te doorlopen. Hierbij worden de bevoeqdheden van de ver
schillende organen in de verschillende procedures niet aangetast. 
De Ministerraad stelt de planoloqische kernbeslissinq vast en de 
Minister van Verkeer en Waterstaat het trace. Ais de procedures qe
Iijktijdiq worden doorlopen kan weI worden volstaan met ~en nota, 
waarin een milieu-effectrapport is opgenomen. Voor de co5rdinatie 
moet dan e~n instantie worden aanqewezen, in dit qeval de Minister 
van Verkeer en Waterstaat. De initiatiefnemer is voor de trac~bepa
ling de Minister van Verkeer en Waterstaat, terwijl zij samen met 
haar Collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeninq en Milieu
heheer de planologische kernbeslissing voorbereidt. 

3. Het over leg met de lagere overheden en instanties. 

Een groat aantal qemeenten en instanties als landinrichtinqscommis
sies heeft geprotesteerd tegen het feit dat ze niet rechtstreeks om 
een reactie zijn benaderd. Bovendien drinqen ze sterk aan op recht
streeks overleq en raadpleqinq in het vervolq van de procedure. 

Tot nu toe heeft het internationale onderzoek zich voornamelijk qe
richt op de haalbaarheid van een hoqe snelheidsverbindinq Parij s
Brussel-Keulen/Amsterdam. Hierbij is aan de orde welke plaatsen met 
een station met elkaar worden verbonden. Voor zover hierbij sprake 
is van nieuwe lijnen was het trace niet konkreet uitqewerkt, maar 
beperkt tot een globale indicatie. Bewust wordt in de startnotitie 
aIleen over verbindinqen gesproken en is voor de trace's van even
tuele nieuwe lijnen volstaan met het aangeven van een ruim qebied 
waarin die trace's kunnen ligqen. Gezien de qlobaliteit van de 
startnotitie is gemeend in deze fase het accent te kunnen leqqen op 
het overleq met de provincie. In het kader van de voorbereidinq van 
de HSL-nota zal met de qemeenten worden overlegd op basis van con
cept-trace's. 



- 4 -

4. De verbindingsalternatieven en tracevarianten 

In de inspraak is zowel gereageerd op de neqen verbindinqsalterna
tieven als op de grootte van het studieqebied (= het qebied, waar 
de trace's kunnen liggen). Een aantal reacties sprak het onaan
vaardbaar uit over verbindingsalternatieven en trace's en een aan
tal andere een voorkeul.'. Er waren oak reacties die plei tten Vaal.' 
verqrotinq van het studieqebied am tracevarianten moqelijk te maken 
die betel.' inpasbaar zijn. 
De suqgesties Vaal.' andere verbindinqsalternatieven varieerden van 
een verzoek am aansluitinq van een stad op de hoge snelheidsverbin
ding tot voorstellen vaal.' hele netwel.'ken met hoge snelheidslijnen. 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat het in deze fase van de 
procedure qaat am een vooroverleq: het inwinnen van suqqesties Vaal.' 
de verdere studie, het peilen van meningen en het verkennen van de 
situatie. Deze fase wordt afgesloten met de vaststellinq van de 
richtlijnen voor het milieu-effectrapport over het project. 
Bij de vaststellinq van de richtlijnen is bezien welke verbindings
alternatieven en de bijbehorende milieu-effecten moeten worden on
derzocht. 

Vaal.' de verschillende in de startnotitie en in de inspraak genoemde 
verbindinqsalternatieven qeldt, dat het in de bnderhav iqe studie 
primair gaat om de uitwerkinq van een project uit het Structuur
schema Verkeer en Vervoer (SVV) , nl. een hoqe snelheidsverbindinq 
Amsterdam-Rotterdam-Belgische qrens en verdeI.'. 
Dit betekent dat het SVV, samen met andere beleidsdocumenten (zie 
oak richtlijn 4.3), het kader voor de projectstudie vormL Va 01.'

stellen om nu netwerken van hoge snelheidslijnen te bestuderen 
stijqen boven het doel van deze studie uit en worden niet in de 
richtlijnen overgenomen. 
Ook suqgesties am andere hoge snelheidsverbindinqen, bijv. 
Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Duitsland te bestuderen worden niet qeho
noreerd. WeI zullen in de studie de gevolqen voor andere projecten 
en voar het aantal reizigers op andere verbindingen aan de orde ko
men. 

Voorstellen voor verbetering van de bestaande lijnen in de relatie 
Amsterdam-Rotterdam-Belqische qrens en verdeI.' en voor verhoqinq van 
de baanvaksnelheden zullen in het kader van het nulplusalternatief 
en van het alternatief waarbij een hoqe snelheidstrein (HST) qeheel 
of qedeeltelijk gebruik maakt van bestaande lijnen worden bekeken. 
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In verband met problemen rand de ruimtelijke inpassinq in N~derland 
en vooral Belqie en de wenselij kheid in 8elqie oak Antwerpen en 
Luik te bedienen (Besluit van de Ministers van Verkeer op 
26 oktober 1987) zijn de alternatieven qebaseerd op variant 3 uit 
de internationale haalbaarheidsstudie vervallen. (De alternatieven 
3.6 en 9 uit de startnotitie). 
Suggesties voor andere verbindingen in deze gebieden zijn hierdoor 
in het kader van deze studie niet meer relevant. 

In de in de richtlijnen opqenomen alternatieven stopt de HST in 
Nederland op hooguit 3 h 4 plaatsen. Het laten stoppen van de HST 
in meer steden, zoals "in enkele reacties wordt geopperd, kost zo
veel extra reistijd dat het karakter van een hoqe snelheidsverbin
ding wordt aangetast. Dit qeldt nag meer voor die voorstellen, 
waarin in Den Haag CS of Utrecht CS kop moet worden qemaakt. 
Deze voorstellen worden dan oak niet overgenomen. 

Alternatieven waarbij treinstellen in bijv. Rotterdam worden qe
splitst, zijn niet reeel, omdat uit de internationale haalbaar
heidsstudie blijkt dat het vervoersaanbod tussen Rotterdam en 
Brussel met een treinstel kan worden verwerkt. Het laten rijden van 
twee qekoppelde treinstellen leidt tot een veel te laqe bezettinqs
qr aad. WeI zal op de verschillende hal teplaatsen voor qoede aan
sluitende verbindinqen naar andere steden worden qezorqd. Oak be
staat de moqelijkheid dat enkele malen per daq de hoqe snelheids
trein een andere route voIgt dan de qebruikelijke, bijvoorbeeld via 
Den Haag. Als dit zou gebeuren via de Hofpleinlijn en de lijn 
Utrecht-Den Haag naar Den Haag CS, betekent dit echter weI dat er 
een boog bij Nootdorp moet worden aangelegd met de daarbijbehorende 
kosten. 

In de studie voor een HSV gaat het am een verbinding van 
Amsterdam (Schiphol) en Rotterdam naar het zuiden in de richtinq 
van Brussel. Het beeindigen van de HSV op een station in de 
Brabantse stedenrij of Brussel betekent dat geen enkele plaats in 
de Randstad rechtstreeks wordt aangedaan, terwijl juist in de Rand
stad, met name in de regia's Amsterdam, nen Haaq en Rotterdam, het 
qrootste aantal potentiele treinreiziqers woont en werkt. 
Een eindstation in Brabant of Rrussel betekent dat het overqrote 
dee I van hen een overstap zou moeten maken, hetqeen met een ver
voersverlies qepaard zal gaan. 
Dit voorstel is daarom niet overqenomen. 
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Hetzelfde geldt in mindere mate oak voor het laten beeindigen van 
de HSV in Rotterdam, zoals de commissie voor de milieu-effectrap
portage voorstelt. Door het bevoegd gezag is dit nader qepreciaeerd 
door Rotterdam CS tot eindpunt te maken. Oak dan dienen aIle reizi
gers uit/naar de regia Amsterdam over te stappen. Dit alternatief 
is echter weI als te onderzoeken verbinding opgenomen am te laten 
zien wat het effect is als Schiphol en Amsterdam niet worden aanqe
daan. Dit is tevens illustratief voor andere voorstellen waarin 
Amsterdam niet wordt aangedaan, o.a. voor het voorstel am de HSV 
te laten lopen van Amsterdam CS over bestaande lijn naar Utrecht CS 
en vandaar over een qrotendeels nieuwe lijn via of lanqs Breda naar 
Belgie. Bovendien komen Rotterdam en Den Haag dan weI erg ver van 
de HSL-lijn te liggen. De vervoerswaarde van dit alternatief wordt 
hierdoor te qerinq. 
Dit laatste voorstel is daarom niet in de richtlijnen opqenomen. 

Door het vervallen van de alternatieven 3.6 en 9 uit de startnoti
tie is tevens het studiegebied in Limburg en het zuid-oostelij k 
deel van het studiegebied in Noord-Brabant qeschrapt. Voar het ove
rige zijn bezwaren teqen trace's of delen van het studieqebied niet 
gehorioreerd, omdat pas bij de uitwerkinq van verbindingen in tra
ce's de voar- en nadelen van trace's en de eventueel onaverkomelij
ke bezwaren goed tegen elkaar kunnen worden afqewogen. 



DE REACTIES 
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B. Adviseurs. 

Samenvatting reacties. 

1. ~issie voor de milieu-effectrapportage, te utrecht. 
Zie het betreffende advies van de commissie d.d 28-8-1987. 

2. Hoofdinspectie van de volksgezondheid voor de hygiene van het 
~ilieu, te Leidschendam. 

2.1. Er wordt een opsomming qeqeven van een aantal (alqemene) 
richtlijnen waaraan het MER moet voldoen. 

2.2. Omdat het am een milieu-effectrapport gaat, is er oak 
slechts een initiatiefnemer (de minister van Verkeer en 
Waterstaat) en een bevoegd gezag (de ministerraad). 

2.3. AIle aspecten die bij de pkb en de tracevaststellinq aan 
de orde komen dienen in het MER te worden verwerkt. 

2.4. Er moet meer duidelijkheid komen over de wissel werking 

tussen besluitvorming op nationaal niveau en die op inter
nationaal niveau. 

2.5. De bijdrage van een HSL aan verbetering van de mobiliteit 
moet duidelijk worden beschreven. 

2.6. De in de RPD-natitie ruimtelijke perspectieven beschreven 
alternatieven dienen kritisch te worden beschouwd en zo 
nodig als volwaardig alternatief te worden meegenomen. 

2.7. In het MER dienen per verbindingsalternatief de milieu-ef
fecten van de concreet te beschouwen tracevarianten te 
worden aangegeven. 

2.8. Voar de geluidsbronnen dient te worden aangegeven of er 
sprake is van rolgeluid, aandrijfqeluid danwel aerodyna
misch geluid. 

2.9. De amvang van de zone omslaten door de 60dB(A) geluidscon
tour, het aantal qehinderden daarbinnen, en de te treffen 
maatregelen am de hinder te verminder"en moeten worden aan
gegeven. 

- Het advies van de Commissie is als basis genomen 

voor het opstellen van de richtlijnen. 

- Is verwerkt in de richtlijnen 

- Zie A.2. 

- In het MER-deel van de HSL-nota kamen slechts de 
voor de MER voorgeschreven aspect en aan de orde. De 
overige elders in de HSL-nata. 

- De besluiten van het internationale ministersaver
leq van 26 oktober zijn in de richtlijnen verwerkt. 

- Zie richtlijnen in haofdstuk 3 

Zie A.4. 

Zie richtlijnen 5.1.3., 5.2.3, 5.4.2 en 5.4.3. 

Bij de toepassing van richtlijn 7.7.1 en bij het 
nemen van maatreqelen ais het geluidniveau te hoog 
is zullen de drie 'bronnen' bezien worden. 

zie richtlijnen 7.7.3, 7.7.4 en 7.7.5. 
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2 . 10 . Al:lndacht moet worden besteed 88n mastregelen die 8lntas

tinq van stilteqebieden en andere falatler stille qebieden 
voorlcomeo • 

2. '1 (en beschouwinQ over te henteren qrensw8Brden voor tril
lingen en het opt reden daarl/an is wenselijlc. 

2 . 12 . De e(fecten van unleq \/8fI de HSl op bodem en qroodwater 
dienen te worden besc:houwd . 
Haatraqelen om aantastinq daarvan in waterwinqebieden te 
YOOrkOlllen _ten worden beschreven. 

2.n. De keuze van een voorkeursalternatief dient onderbouwd te 
worden op basis v.., zowel .ilieuhygiMische ala andere 

criteria. 

2 . 14. Hel benoud van grootschalige lalldelijke gebieden is een 
bdangriJI{ criterium bij de vrsag welk alternatier ala het 

_st lIIilieuvrienddiJke _t worden besc:houwd. 

rie richtlijn 1 . 1. 6 

lie richtlijn 7. 7 . ~ 

de richtliJn in pllngraaf 7. 3 

zie richtlijn $.2.1. 

- zie richt lijn 5.6. t. 
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3. Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Natuur, milieu en 
faunabeheer, te Den Haag. 

3.1. Er wordt een opsomming gegeven van een aantal (algemene) 
richtlijnen waaraan het MER moet voldoen. 

3.2. De nota dient aan te geven, welke beslissing in welk sta

dium wordt genomen. 

3.3. Aansluiting op het HSL-net behoeft niet te impliceren, dat 
in Nederland ook hogesnelheidsspoorlijnen worden aangelegd. 

3.4. De nota dient duidelijk aan te geven welke (verkeers)pro
blemen door de realisatie van een HSL kunnen worden opge-

lost. 

3.5. Bij de aanleg van nieuwe baanvakken dient bundeling met 
het hoofdwegennet te worden bezien. 

3.6. Paragrafen 3.2.5 en 3.2.6 uit de startnotitie kunnen beter 

worden vervangen door de volgende indeling: 
- landschapsbeeld; 
- geomorfologische, archeoloqische, cultuurhistorische en 

landschapsecologische aspecten; 
- flora en fauna; 
- gebiedscategorien rijksbeleid. 

3.7. Welke invloed zullen de ligging en het gebruik van de tra
ces door hoge snelheidstreinen hebben op de geluidbelas
ting in de omgeving (stedelijk en landelijk)? Welke ge
luidswerende voorzieningen zijn nodig? 

3.8. Veroorzaken trillinqen verdichtinq van de bodem in de 

buurt van baan? 

3.9. In hoeverre zal het relief bij de aanleg van de HSl worden 
gewijzigd? In hoeverre zal grond van elders moeten worden 
aangevoerd? 

- Is verwerkt in de richtingen. 

- zie richtlijnen 4.1. en 4.2. 

- zie richtlijnen in paragraaf 5.3. 

- zie richtlijnen in hoofdstuk 3 

- Is verwerkt in richtlijn 5.4.1. 

- De indeling van de te onderzoeken aspect en is in de 

richtlijnen enigszins aangepast t.o.v. de startnoti
tie. Bij de uitvoering van het MER zal worden bezien 
welke indeling het duidelij kst de milieu-effecten 
weerqeeft. 

- zie de richtlijnen in paragraaf 7.7. 

- zie richtlijn 7.7.8. lndien blijkt dat trillingen in 

belanqrijke mate optreden, zullen de (milieu)-effecten 
hiervan moeten worden beschreven 

- zie richtlijnen 5.1.2., 6.2 en paragraag 7.3. 
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}.IO \IIat is de indoed van de HSl op de bodetllC}esteldheid \' an 
• el r18IIe de veenweide gebieden? 

} . Il (r iJdelijke ) invloed OP qroodwate r stand? En das rdoor weer 
op de pracelsen in de bodetn? 

}.12 Welke indoed zsl de asnwezigheid van de spoorbanen hebben 
op het landschaQsbeeid en de beIednq ervan? 

J . n AfzOl1derlijke a811d8cht dlent te worden oegeven S30 1I0ge

lijke verdwijnino van Iands(:hapske""erken "'et een grote 
natuur- en/of cuItuurhistorische inforfl'l8tiewsarde . 

J.14 Wssr en 1n welke fI'Iate zullen door ds HSL vegetatiea "'et 

aanzienlijke nstuurwsarden verdwijnen en 8angetsst worden? 

3. 1 ~ In hoeverre verdwijnen door het HSl biotopen van bijzonde
re diersoorten? 

3. 16 Welke bel~eringen ~pliceert de HSL voor ~iqrereode 
diefsoorten? 

J.17 Welke ( c~plexen) natuurterr einen, cultuurbossen en biolo
gisch wssrdevolle aqrsrische qrooden worden door de HSL op 
enigerlei wijze belnvloed? Wellc:e effecten 00 n8tuur- en 
landsch8pswsarde7 

3. 18 De gevolg8O van een HSl CO het normale t reinverkeer dienen 
te worden beschre'len. 

3.19 In noeverre staal de rea Haering van eeo HSL de finarocie

ringen van andere openbasf vervQer_projeo::ten in de weg? 

l.2D Welke ~jn de coosequenties van de verschillende traces 
voor Iend- dan weI herinr ichtingsorojecten? In hoeverre 
noodzaken de t r aceB tot aaooaBsinqs- den weI herinrichtin
gen? 

3.21 ConsequentieB van de barrietewerkinq ~oor hat 10kale en 

regiooale verkeer? 

- zie richtlijnen in par. 7.J • 

- de richtlijn ~ .1.2 . en 7.3.~ . 

zie richtl ijn 7.6 . 1. 

dit aspect is verwerkt in richt lijnen 6.3, 7 . ~ .I . , 

7.6.1. en 7.6.2. 

voor }. 14 t / fl'l 3.17; zie richtIijnen 7.~. 1 . en 

7.~. 2. 

- zie richtlijn 3. 2 . 

- Oit asoect valt buiten het kader van de HSl-nota. 

Deze cOl1sequentiea ~ullen in de HSL-nota aan de 
orda komen. Zie ook richtlijn 6.6 en 7.10.1. 

Richtlijn 7.9 . 1. Qeeft aan dat oak de uociala 
aBpecten ... an de barriere moeten worden beschreven. 
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C. Provincies en provinciale samenwerkingsverbanden. 

1. Provincie Noord-Brabant, te I s-Hertogenbosch. 

1 .1 Als alternatief dient ook te worden bezien een HSL-verbin
ding tussen Parijs en 8russsel waarbij ~ederland wordt be
diend met "super-intercitytreinen". 

1.2. Indien Nederland toch wordt aangetakt, zou de HSL kunnen 
eindigen op een station in Nederland, waar vandaar andere 
belangrijke binnenlandse bestemminqen met "super-interci 
tytreinen" snel bereikbaar zijn. Zo'n station kan in de 
Brabantse stedenrij ligqen. Voordeel: weinig nieuwe baan 
in Nederland. 

1.3. AIle te be schouwen alternatieven dienen te worden bezien 
in hun relatie tot het in de Vierde Nota Ruimtelijke Orde
ning op te nemen verstedelijkingsmodel. 

1.4. Het gebied met tracemogelijkheden dient tot enigszins ten 
oosten van de A16 te worden vergroot. 

1.5. Opname van het grondqebied van de gemeente Baarle-Nassau 
in het studieqebied is weinig zinvol. 

1.6. Trace-alternatieven op variant F die de tracelijn N2 uit 
het rapport van de internationale werkgroep volgen, zijn 
onaanvaardbaar. 

2. Provincie Noord-Hol1and te Haarlem. 

2.1. In het MER dienen aIle wezenlijk van elkaar verschillende 
tracevarianten te worden beschreven. 

2.2. In principe positief tegenover een HSL, mits Amsterdam en 
Schiphol halteplaatsen worden. 

2.3. Oe doelomschrijving van het project dient te worden ge
plaatst in het maatschappelijk kader van heden, waarbij 
uitvoering van het project niet ten koste mag gaan van 
vastgestelde overheidsinvesteringen in het openbaar ver
voer en de bijdraqe van het project aan het welzijn 

positief moet zijn. 

- voor 1.1. tim 1.3. Zie A.4 en richtlijn 4.3. 

- Het gebied is aangepast. 

- Voor 1.5. en 1.6., zie A.4. 

- Tijdens de studie zal blijken welke tracevarianten 
zullen worden beschreven. Zie ook richtlijnen in 
paragraaf 5.4. 

- Zie A.4. 

- Zie richtlijnen in hoofstuk 3 



- 13 -

2.4. Ale er een &parle baan voor de HSI. wordt qekozen , diel'll 
deze zoveel -agelijk te worden gebuodeld met bestaande in

fraatructuur om aidul open gebieden van f ormeet zoveel mo
qelijk intact te l aten . 

2.6. De alternetiev eo moeten duidelijk >IO r den ornsch reven. 

2. 1. Yoor elk van de alternatieveo lIIOe ten de directe en indi

r ecte cUO'llulatieve effecten worden onderzocht. 

2.S. BiJ de i nschstting van de milieu- effeclen VWl de verbin
dingsal ternetieven moet worden uitgegsan van een trac e met 
de voor hel lIIilieu meeal vergaande qevolgen. 

2 .9 Oak r ecreatieve \foorzieningen en loceties voor ... oonboten 

dienen' bijzondere aandecht te krijqen voor ... st betrert qe
i u idhinder . 

2. 10 Bij de tracerinq van "de HSl. dient met ... aterwinqebieden re
keniog te ... orden qehouden . 

2.11 . De aanleg van de HSl kan k ... el veroorzaken !IIet gevolgen 
\foor de kwaliteit van het ooper vlokteweter . 

2 . 12 . Besteed eendacht aan door snijding van bufferzanes eo lend

echap . 

2 . 13 . De verk,velinqeprobleftlet1ek dient eveneens te worden be...-. .... 
). Pt-ov i nc::ie Utr=ht , t e utrecht. 

} . 1. Bekijk DOk een veriant Cc: Ven Amste r dam C5 \fia il.rnsterdam 
Ametel near Utrecht C5, alwaar wordt qestopt , ve rvolgens 
via bestaande, deels nieu ... e lijn naar Rotterdam CS . 

' . 2. Houdt in etu~ ie ook rekeninq mel evenlueel toek~at1ge 
H5L-verbinding Amslerdam/Rotterdam- Utrechl-Ruhrgebied . 

• • Provincie IIJ.id-Holl ill"ld . te ' s-Gravenhage. 

A.l . '(en nieIN!;! spoor lijn dwara door het Groene Har t wordt 8f

gewezen , ter ... ij l een eventuele nieuwe 11jn ten zuiden van 
Rotlerd8111 een zorqvuhliqe i npassing \fereist . 

zie richtiijn S.II.l . 

zie r ichUijn 5.1 . 1. 

zie richtlijn 6. 6. eo 1.10. 2. 

Bij de insc:hatting ven de IIUieu-effecten zal u1t
gegaan worden van l race ' s , die volgena richtlijn 
5. 11 . 1 . zijn bepaald . Oit zlJn due niet lnce ' e !IIet 
de meeet vergaande qevolgen. 
zie r1chtlijnen 7.1.1 . en 1.1 .6. 

- zie rl.cht·liJn 1 . }.6. 

zie richtlijn 1 . }.A. 

Seide esoecten zullen in de HSL - note ean de orde 

kamen. lie 001( richtli jnen 5 . A.1. en A.}. 

idelll 

zie A.A. 

- zie A. A. 

- de A.A . 
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4.2. Een nielJwe spoorliJn dient gebundeld te worden met be
staande verkeersinfrastructuur. Rijvoorbeeld bundeling met 
A29 en met A4 ten noorden van 's-Gravenhaqe. 

4.~. Geluiduitstraling in, en doorsnijding van stilteqebieden 
moet worden voorkomen. 

4.4. Onderzoek of de qeluidbelasting van een HSL beoordeeld kan 
worden met het Besluit Geluidhinder Spoorwegen. 

4.5. Houdt rekeninq met bodembeschermingsqebieden, waterwinge
bieden, qrondwaterbeschermingsgebieden en bodemsanerinqs
lokaties. 

4.6. Let bij de tracerinq op de verschillende aspect en van de 
qrondwaterhuishoudinq en de oppervlaktewaterhuishoudinq. 

4.7. Naast het nationale referentieniveau (onder andere uit
gangspunten van het structuurschema Natuur- en Landschaps
behoud) is ook het regionale referentieniveau (aangegeven 
in onder meer de streekplannen) van groat belang. 

4.8 . Belangrijk aandachtspunt Vaal' het asoect landschap is het 
onderscheid "verstedelijkt landschap versus niet-verstede
lijkt landschap" op de verschillende schaalniveaus. 

Oaarnaast is de structuur van het landschap een aandachts
punt. 

4.9 . Op welke wijze zijn compenserende maatregelen voor de na

tuur en het landschap mogelijk. 

5. Bestuurscommissie Noorden des Lands. 

5.1. Aansluitinq van Nederland op een HSL-net spoort met de in
tegratiegedachten die binnen de EG leven. 

5.2. Ook Centraal- en Noord-Nederland dienen op een Europees 
HSL-net te worden aanqesloten middels een hoogwaardige 
spoorverbinding Amsterdam-Groningen-Scandinavie. 

5.3. Voor de onderhavige studie is van belanq dat een trace 

wordt gekozen waarop een Goede aftakkinqsmoqelij kheid aan
wezig is. 

Oit lijkt trace C te zijn. 

- zie richtlijn 5.4.1. 

- zie ric~tlijn 7.7.6. 

- zie richtlijn 7.7.1 . 

- In richtlijn 5.4.1. en in de richtlijnen in hoofd
stuk 7 zijn deze aspecten verwerkt. 

- zie richtlijnen in paragraaf 7.3. en 7.4 . 

- zie richtlijn 4.3. Het reqionale referentieniveau 
zal o.a. aan de orde kamen, waar de verhouding tus
sen de HSL-alternatieven en tracevarianten ener
zijds en anderzijds de provinciale streekplannen 
besproken wordt. 

Oit aspect is verwerkt in richtlijn 7.6.1. 

- zie richtlijn 5.5.2. 

- Voor kennisgeving aangenomen. 

- zi e A.4. 

~ftakking is in deze studie niet aan de orde. 

Overigens lijken trace A en B betere mogelijkheden 
te hebben om de HSL eventueel naar het noorden door 

te trekken. 
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6. Provincie rlevoland . 

6 .1. l1e vootts reactt~ vln de 62stuu rsc~i$sie Noord!n des Lande . 

7 . Provincie. Ullburg. 

7.1. [en trac6 door Ll mbur g dlent onloSlllake.Jtj k ve.rbonclen te zi;n 
met een naitepiuts in de orngeving V8n de luchthaven Zuld
Ulllburg. 

7 .2. Studi~ebied 10 noordel1jke denting uitbuiclen tot en .et 
rijksweg A-76 en de epocrverbinding Geleen - Heerlen. Idem In 
zuldelijke ric:hting tot 8Sn de geplande ultbreiding 'an de 
luc:hthaven Zuid-L imburg . 

7.3 . Aan de la behandel!!n onde. rwerpen toevoegen : 
de wale r- en eroaieproble~atie.k en de doorsnijd i ng ,an de 
ecoiogi$che inrrastruc:tuur. 

O. Ga-eenten en ~telijke sc.enwrer ki ngeverbooden . 

1 . Gelleente Z~rt_ 

1. 1 . Wijet &en HSL o~er het grondgebied van de gemeente op gr and 
val'l lIIet nlllle doorenijding ven de bas- en natuurschoongebieden 
en vele kweke rijgebieden er. 

1. 2. Pleit voor trlcer ing langs reeds bestllnde ve. rbindingen . 

2 . Inter~teijjk s~en_rking90rga.l Hiddeo-Holland . 

2 .1 . Wijst &en trec6 door hal Groene Har t sf. 

2.2. Pleit VDOr zovee} moge i lj k gebruik .aken ven oe bestaande _ te 
~ erbeteren spoorweg~erbindlng Rotlerdam-O.m Haag- Schlphol -
Amsterdilll. 

zie. .ldaar . 

voor 7. 1 en 7.2 : [en trac6 door Limburg is verval
len . Zie. ook ~ . 4 . 

- zle 0.1 . r lchtlijnen 7.3 . 2 . all 7 . 5. 1. 

- zie A.4. 

- Is verwerkl in richllijn 5.4 . 1. 

zie A. 4 . 

Gebruilc Vall de bestaat'lde spoorlijn h i!6.'l van de te 
onde r.l;oeken altern811evet'l ; zie rlcht l ijn In para
grlaf ~ . ) . 
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1.6 . Hel \oonieningenni\eau ~o de Hoeksche Walln1 mag oiet wonleo 

IIII"'Qetast . 

7 . 7 . De ge\o i gen van de liSl 00 het gehll!d van plenoloqie, i.nfra· 
atruktuur. qeluif1hinder en kosten ~iellen mel name voor oe qe 

IIleenle en haar Inwoners . le wordell orot:ierzochl . 

7 . B. In hoe\erre doorkruist ne HSl belltuurlijk olllnoloablche doel· 

Itel l ingen \an de diverse (lagere ) o,'erheden? 

9. Ge-eente Heerj ansd~ . 

8. 1. De HSt. z81 een ssntllsting v ... de buf fer zone beteken!!n . 

8 . 2 . I)e HSl zal de reedl I19nweziqe qeluirihinder (y ... spoorweqact i. · 

'~teiten) yerder yerqroten Jlet aile olanoloqische en fil'l(l"· 
ci'i=1e CQf1sequenties van dlen. 

9 . Geooeente Bareodredlt. 

9 . 1. Gee ... oPl'lerkinqen over de inhoud van d!l startnotilie. 

10. r.e.eente Wil l _sted . 

10 . 1. Gemeente i s van maning dat intarnetlo.nale variant OZ en l'1et 

door de provincie yoorgestelde traject (bundelinq met A16 ) 
'DOr de gemeente i n aile oplichten het minst i ngr iJoend ziJn. 

10.Z . De \'a r iant 01 en (}) worden Yanuil het ooqount van ruialte

lijke ordeninq en hat milieu wei ala inQrljPCOd ge:den . 

11. Ce.eente ' a-Gr avendeel . 

11.1. lie 7 .1 t I m 7. 6 . 

11 . Z. f".emeente "'Jlll erop dat een deel \' an hsar woningbouwtaakstel

lInQ in 1982 is oeschrapt , lJIIIdat de l40eksche Waard groe ... 
moest hliJ~en. liet ia onjvlst nu het g r oene karakter Itsn te 

taaten. 

l Z. Gemeent e leimuiden. 

12 . 1. Gelel op hat landeUJke karaleter v.., de getlleente ia hat 
onoewen9t rlat de HSt. hin"e<'I de oemeente kOllt te I iqqerJ . 

• Op dit aspect :t:al in de HSl·nota wordell :'nqCfJllan . 

De genoemde 8l;11lectell zullen in de !1Sl · nola 1181'1 de 
orde komen. 

- Oit apsect is verwerkl In riChtliJ'" 4. '. 

De gevolgen van een HSL in de bufferzone zullen 

worden beschreven; zle o.s. rlchtlljn ~.) . 

Cumu18tie van effecten ~al In he t lot[:1l worden bo 
S(;hre~eo : Lie ric:htLijn 6.6 . 

- "'oar kennisqevinq allnqe'lomen . 

- de A. 4. 

De canae'luentiea \Cln de ver aci'>illende ve rbiodlnqen 

zullen neg nader worde ... beuen. variant 0' is ver
vallen . 

~ie alrlllllr 

liet qroene karakter Viii' de liueksche IiIllard zal tin 
van de aandachtsounte ... i ... de verde r e gtudie zijn. 

- zie A.b. . 



13. Geaeente Rijnl>3ter-ooe. 
zie 12 . 

14. Gemeente Stein. 
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14 . 1 . De gemeente is tegen een HSl op haar g~ondgebted gezi en de 
huid~ge mi lieube l asting (o .a . t .g . v. -DSM) 

15. Geaeente Cromstrijen . 

15 . 1. lie 7. 1 . , 7- 2. . 7-4, 7-5 . 

15.2. De gemeente Wljst etop dat bij gebruik van de bestaande 
spoorlijn de milieu-effecten voor mens, dier en plant veel 
minder groot zijn dan bij een trace dwars dOOf de Hoeksche 
Waa~d. 

16. Gel!Jeente 8<la;rle-Nassau. 

16 . 1. De gemeente wijst voora1snog op milieu en planologische gron
den een doorsnijding van heer grondgebied door een HSL Rrin
cipiee1 van de hand . 

16. 2.. De tot nu toe Iroorgestelde trace's hebben belangrij ke nega
tieve gev01gen voor de gemeente qua geluidhinder, natuur- en 
faunawaarden, landschap, berrHlI::ewerking, eoz . 

6.J. Een verbinding waarbij Antwerpen nlet wordt a'angedaan is nog 
onvoldoende beargumenteerd. 

16 .4. Gemeente onderschrijft het standpunt van de provincie Noord-
8rabant . 

17. Stadsgellest Breda. 

17.1 . Sluit zich aan bi j reactie van de p'ro\ incie Noord-8rabanl. 

17 . 2. Uitbreiding onderzoeksgebied tot ten oosten van de A16. 

17 • 3. Twij felt aan het nut van het opnemen van grond van de gemeen
t e Baarle-Nassau i n het onderzoeksgebied . 

- zie eldaar 

Een trace door Umbu.rg i s venal len . 
Zie ook A. 4 . 

- ~ie aldeer. 

Zoals in A.4 . beschreven zal pas bij de ultwerking 
van verbindingen in trace 's de voo.r- en nadelen van 
de verschillende moge~ijkheden goed beschrevsn kun
nen worden. 

- voor 16 .1 t i m 16 .4: Een eventuele verbinding over 
het g~ondgebied van de gemeente is vervaHen . lie 
ook A.4. 

- zie aldan. 

Suggesti e is ver werkt. 

- Het grondgebi ed van de gemeente valt nu buiten het 
sludiegebied . Zie ook A. 4·. 



- 19 -

lB. Gemeente Leiderdorp. 

18.1. Een trace ten oosten ~an Zoetermeer zal het "Groene Hart" 
aantasten, waarbij tevens in het deel ten westen van het 
trace ongewenste planologische ontwikkelinqen kunnen ontstaan . 

18.2 .• Een trace ten westen van Zoetermeer kan \Vorden qebundeld met 
de A4. In de bebouwde kom van Leiderdorp zal dit zeer grote 
problemen qeven in verhand met ruimtebeslaq en geluidhinder. 

19 Gemeente Driebruqgen. 

19.1. Gezien hel qestrekte trace van bestaande spoorlijn is er geen 
aanleidinq om een ander trace voor een HSL te onderzoeken dan 
een trace op of naast de bestaande spoorlijn. 

19.2. Elk nieuw trace stuit op vrijwel onoverkomelijke bezwaren, 
qezien de grate landschappelijke, natuurwetenschappelijke en 
landbouwkundige waarden. 

20. Gemeente Strijen. 

20.1. zie 7.1.7.2, 7.4, 7.S 

20.2. De verschillende trace's doorsnijden enkele Qebieden, die 
vanuit landschappelijk, natuurwetenschappelijk en/of cultuur
historisch ooqpunt belangrijk zijn. 

20.3. De uitvoerinq van de ruilverkal/elinq Hoeksche Waard-Oost kan 
ernstiq worden bemoeilijkt. 

20.4. I)e gemeeme pleit 11.001' het gebruik maken ~ an de bestaande 
spoorlijn Breda-I)ordrecht-Rotterdam. 

21. Gemeente Vlist. 

21.1. r,ezien het qestrekte trace van de bestaande spoorlijn is er 
geen aanleidinq om een ander trace Vaal' een YSL te onder zoe
ken dan op of naast de bestaande spoorlijn. 

21.2. Andere trace's stuiten op onollerkomelijke landschappelijke, 

natuurwetenschappelijke en landbouwkundiqe bezwaren in de 
Krimpenerwaard. 

- Bij de uitwerking van de verbindinqen in trace's 
zal di t aspect worden bezien. 

- De genoemde asoecten zullen in de HSL-nota aan de 
orde komen; zie ook de richtlijnen in par. 7.7. 

- Bij de uitwerking van de verbinding in een trace 
zal worden bezien in hoeverre van de bestaande lijn 
kan worden gemaakt. Zie ook A.4. 

De qenoemc" aspecten zullen in de HSL-nota aan de 
orde komen. 

genoemde aspect en zijn opgenomen in de richtlijnen 
in hoofdstuk 7 

- Dit aspect kom in de HSL-nota aan de orde. 

- zie A.4 . 

- Zie het commentaar bij de reactie van de qemeente 
I)riebruqqen. 

- lie het comment aar bij de reactie van de qemeente 

[)riebruqgen. 
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22. Gelleente utrecht. 

22. 1 . Gemeente verzoekt om een ttac~ te bek i jken dat van de Belg i sche 
gcens en via Utrecht naar Afflsler dam voerl . 
Een derge1i.jke lr ace o'iedt fllimtelijke voot:delen en heaft een 
gunstiger mil ieu-effect . 

22 .2 . Indien tr ace C zou worden gekozen dienl ook Utrecht- centraal 
oen halte te zijn . 

2.3 . Gemeenl e Hol h. 

23 .1. De gemeente verwacht grate problemen op het gebied van rui m
te l ijke ordenlng, volkshuisvesting landschapsbehoud, natuur en 
milieu als gevolg \Ian een trace bi nnen het aangegeven gebled . 

21 .2. De gemeente pleit voor sen koppeling van het nieuwe trace van 
de HSL aan de autosnelweg A76 en/of de spoorlijn Sittard
Heerlen . 

2". Getleente Kll6ldert. 

24 .1 . Gemeente maakt zich ernstig zorgen over een moge li jk niellw 
trace ten westen van Klunderl, vanwege het rllimtebeslag en de 
doorsnijding \Ian een zeer waat:devol open landschap . 

24 .2 . Voorls wijst de gemeenle op een dreigende i soler ing doot: het 
i nduslrieterrein Moerdijk, de aanwezige djkswegen en de ge
plande HSL . 

24 . 3. Gemeente pleit voo~ bundeling met verkeersassen . 

25. Gelleeilte Rotterdan. 

25.1 . Gemeente wijst op andere plannen i n het onderzoeksgebied, 
namel ijk : doorlrekking riJksweg A16 en het lntegraal Plan 
Noordrand Rotterdam . 

25.2. Het verkorlen van de reistijd tussen plaatsen in Neder land is 
meer dan een bijkomend doel , (zie ook mobl1iteitsscenario) . 

25 .3 . Tracevar iant C is weinig zinvol, omdat Schi phol ni et wordt 
aangedaan . 

- zie A.4. 

- idem. 

\foot: 23 . 1 . en 23 . 2 : Een trace door Limburg is vsr
vallen . lie ook A.4. 

- zie r i chtlijnen 5.4 .1 . en 7 .6. 1. 

- zie richtli j n 7.10 . 2. 

- Lie richtlijn 5.4 . 1. 

- zie richtlijn 6 . 6. 

- Het standpunt van de gemeente kan op zich worden 
onderschreven. In het kader van deze stud.ie is 
hat hoofddoel de verbinding Parijs-Btussel- Keulen l 
Amsterdam waar bij het verkorten van de reistijd 
binnen Nederland een bijkomend aspect is. 

zi e A. 4 . 
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25.4 Om het .uimtebesiag zoveel mogelijk te beperken, is hundeling 
wenseLji<. 

25.5. Ten luiden van Rotterdam dienen minstens een trace parallel 
aan de l~jn .ichting Barendrecht en een trace langs de haven 
spoorl~jn. het Vaanplein en de A29 te worden bekeken. 

25.6. Een rechtstreekse HSL-verbindinq met Keulen is zeer wense
lijk. 

25.7. Naar asnleiding van de Willemspoortunnel is vastgeleqd dat 
maatregelen tegen kontaktgeluid worden getroFfen daar waar 
bij bestaande woonbebouwing de 45 dB(A) wordt overschreden. 

26. Gemeente Benthuizen 

26.1. Een nieuw trace bet.ekent een ernstige aantasting van natuur en 
landschap, met name voor het Groene Hart. Er ontstaat een 

grate barriere terwijl ten westen hiervan planologisch ongewenste 
ontwikkelingen ontstaan. 

26.2. Gebruik ... an een verbeterde: e.estaande , spocrverbinding is -de 
enige aan ... aardbare oplossing. 

27. Gemeente Den Ha~g. 

27.1. Den Haaq als I'eqeI'ingsstad moet een halte aan de HSL krijqen . 

27.2. Een trace Rotterdam-Nootdorp-Den Haag CS verdient oak de aan 
dacht. 

27.3. Aij lijmaer~ng van de HSL over de 'oude lijn' 'zullen de 
baanval<ken ,erbeterd moeten wOF.gen. De dan ontstane capaci
teits\erbstering schept mogelijkbeden om nieuwe stabons te 
openen ~et daardoor een toenemend treingebruik. 

27.4. De HSL dient het ruimtelijke ordeninqsbeleid van Rijk, pro
vincie en qe~eenten, qericht 00 ondersteuning van het func
tionerer. 'an de grate steden te versterken en er niet haaks 
op te St5~~. 

27.5. Voorkeur ., Qor een HSL over bestaande-"traces. 

- Is in richtlijn 5.4.1. verwerkt. 

Dit zal bij de uitwerkding in trace's worden mee
genomen . 

- Een rechtsstreekse ~SL-verbindinq is niet meer aan 
de or de nu de Ministers van Verkeer hebben besloten 
dat Luik en Antwerpen moeten worden aangedaan. 

- Oak als de hoqe snelheidstrein door de 
Willemspoortunnel gaat rijden, blijven de gemaakte 

afspraken over het kontaktqeluid van kracht. 

- zie richtlijn 5.4.1. 

- zie A.4. 

Dit aspect zal in de keuze.uit de alternatieven 
meeweqen. 

- zie A.4. 

-, In~de HSL-nota zal ,wQ)l;'·den ingeqaan op de ontRtane 

situatie als baanvakken worden verbeterd. 

- zie ricbtlijnen 3.1. en 4.3. 

- zie 11..4. 
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28. Ceaeente Berkel en Rodenr ijs. 

28.1. In hel toER d1enl aal'l de plal'lologiscne eot1sequeI'Ities aandaeht 
le wordel'l be.teed. 

28.2. Ook de nlet in de inte~ationale haalbaarheidastudie bestu_ 
deerde varianten dlenel'l in het HER te worden beechouwd, ~et 
n_ variant C. 

Z9. ~te lCo~ijk. 

29.1. CefIleel'lte betuigt adhesie san de brievel'l van de qemeenten 
Sinnel'llllaa ll' , CrDIIIstr Ijen , ' s-Cravendeel en Str ije"t. 

30. Ca-ecmte Maastricht. 

30.1. Voorkeur VOOf het trac6 8russel-~eulen via Beek, vanwege cen
trsle ontslUlt1ng (uregio en van"eqe cen minder geakal denteerd 
lerrein dan blj een lrace'ring via luik. 

3D . 2 . Ala et goederenvetvoer over de HSL gasl , dient externe vei
ligheid san de te onderzoeken aspecten te worden t0B98voegO . 

3D.}. (en tree6 ten widen van Beek/ Elsloo, dal ter noogte van 
Maastricht Airport de HIl IllS kruisl geeft Minder probletllen dan 
net lrac6 dat in de atarlnotHie s taat. Graag nel onderzoeks
gebied varbreden . 

)1 . c-nte Zevenhui1;efl. 

31.1. Gtlllleente vindt hat onaanvaardbaar det een eventueel trec6 
over haar grondgebied loopt. Zij .,ijel op de landscnlllppeUj
ke, recreaUeve en nlltuurwetenachappeHjke (uncUe van het 
buitengebied . 

_ De planologiache, consequenties kOlllen niet zozee r in 
net I-ER sIs weI in net overige deel van de HSl_nots 
aan de orda. 
de A.4 . 

- zie aldsa r. 

voor 30.1 tI. 30.3 . (en tree' 8russel_~eulen via 
Beek 1s vefvatlen . 
lIe Ook A.III. 

zie A.III. 

VOOt de genoe...de aspectlt'l zie 0 .1 . riehtlljn 7.6 . 1-
en 7.~. 1. 
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32. Ge.eente Rijsbergen. 

32.1 . Ge~eeote stell yoor het onderzoeksqebied tot ten GOsten van 

de A16 uit te breiden. 

33. ee.t:ente Steoddaardbuiteo . 

33 . 1. r.emeenle oodef steunl de ~isie van de or oYinde Noord- Sr ahsnt . 

)4. Ge.eente Breda. 

34.1 . Het grooOgebied Vllfl de gO!l>leente zsl binnen de invloedssfeer 
van de HSl koonen ligqen eo fIOet dus bekeken .. orden. 

34 . 2. Onderscl'lr iJft I1et stsndpunt van het St ad&gewest Br eda . 

3~. ee.eente Heerlen. 

J~.l De stsr tnotitie is voor kennisqeving aar'l9eoo111en . 

36 . Ge.eente Hoeven . 

36 .1. Een ftIOQe1ijk trtlcll over het grondqebied brenqt o . a . geluid
hinder lin asntesting vsn het ruilver kavelinqsgehied filet zich 
.. ee. 

E. Orqanis sties, i nstell i ngen, yerenigingen en particulieren. 

1. Mi l ieuYereniging Oos terhoul. 

1 . 1. Hel geld ken heter worden besteed aan Yerbeterinq VIIf'I het 
huidige openbssr ver voer. 

1. 2. AI l een gebruik yan besteande apoorlijnen Is bespreekbasr . 

2. Ve reniging Oas " 8o<a. 

2 . I . De parallelschakeling Vflll pkb- en trac~rocedure (!oet geen 
recl'll 8an het abst r actieniveau en de beleid~ltiqe en inMu

del ijke IIspect en die bij de twee "er~chillende orocedurell 8en 
de or de ZlJn . Pleit voar Un pkb- en tWlle treceprocedures. 

Is gebeurd, z.ie richtlljn 6. I. 
Overi qe:ns valt l'Ie l grondgebied van de getneente rlu 
buiten het studieqebied . 

- zie aldas r . 

zie ricl'lt liJn 6 . 2. 

zie ddaar 

_ geen komments.r . 

z i ll r ichtli j nen in hoo fstuk 7 en r icl'ltlijnen 

4. ' . en 6 . 6 . 

Bij de ui t eindelijke keuze is de kostetl/bsten ver
Muding Un van de beoordelinqsasoecten . 

zie A. 4 . 

Ond3llks de verachillende abstractieniveaus is het 
gevoeqd r~~ag van ~eninq det de ver schillende 

procedures qoed qelijktiJdig \(unllen worden ttoor -
I Open , ~ede ~d8t blj de diacussie over de verbin· 
dinq er Meestal ook naar t r ece ' s wordt gekeken. 
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2.2. Het doel van de studie moet ruimer: waar willen we heen met 

de westeuropese sociaal, economische en politieke inteqra
tie? Hoe past de Randstad binnen de moqelijke antwoorden? Wat 

zijn de mogelijkheden van doortrekkinq van de HSL in noorde
lijke richting? wat zijn alternatieven? 

2.3. In het Zuidlimburgse Merqelland is een HSL volslagen uit den 
boze. 

3. Instituut voor natuurbeschermingseducatie, afdeling Spaubeek. 

3.1. Aanleg van een HSL door luid-Limburg volgens variant 03 en 04 
wordt afgewezen, omdat: 

het gebied is reeds dicht bevolkt en belast met infra
structuur en derqelijke met de daarbij behorende milieube
lasting (geluidhinder, stank); 
het gebied is van natuur, landschappelijke en kultuurhi
torische waarde; 
variant 01 is economisch meer haalbaar en minder milieube

lastend. 

4. Stichting 'Het Zuidhollands landschap'. 

4.1. Uitqangspunt is: een HSL is aIleen aanvaardbaar indien ge
bruik wordt gemaakt van bestaande verbindingen. 

4.2 . Kan het hoofddoel van de HSL ook bereikt worden bij gebruik

making van bestaande lijnen? 

4.3. In de studie moet aandacht besteed worden aan effecten van de 
HSL op de behoefte aan capaciteit van andere verkeersvoorzie
ningen. 

5. Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. 

5.1. Nadelige effecten als gevolg van vaste bruggen op de door 
,aarthooqten van de vaarwegen moeten onderdeel van het MER 
zijn. 

6. Instituut voor Natuur beschermingseducatie, afdeling Elsloo. 

6.1. Het instituut heefl bezwaar legen de variant, waarbij het 
Ju1ianakanaal, het Elsloose bos en de woonqemeenschap Catsop 
wordt doorkruist, onder andere vanweqe de geluidsoverlast en 
de sociale ontwrichting die voor die woongemeenschap dreiqt. 

6.2. Het trace zal grote schade aanrichten aan flora en fauna in 
het Els100se bos. 

- lie A.4. 

- Een trace door Limburg is vervallen. lie ook A.4. 

- Een trace door Limburg is vervallen. lie ook A.4. 

- zie A.4. 

Gebruikmaking van de bestaande lijnen is een van de 

te onderzoeken alternatieven. 

Dit aspect zal in de HSL-nota aan de orde komen. 
zie ook richtlijn 5.1.1. 

- lal in de HSL-nota worden behandeld 

- Een trace door Limburg is verva11en. Zie ook A.4. 
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7. Ihstituut voor natuurbesdlermingseducatie, sfdeling Nuth

Wijnandsl"sde en omstreken. 

7 . 1 . un een oogpunl van ruimtelijke ordening, vol kshuisvesting, 
landschapsbehoud, nstUUI: en mil ieu worden de nod.l.ge problemen 
bij een trace ring door Zuid-Llmburg verwacht . 

7 .2. Voor Variant OJ zijn alternatieven mogeliJk, bestaande uiL 
Kleine aanpassingen , weacdoor aansluiting kan worden ver kre
gen op het Ouitse en Belgische spoor wegnet . 

7 .3. Is een ui tbr·eiding van de i nt ercity-verblndingen tussen 
Nederland, Be1gie en Oultsland niet een beter alternatief 
voor de HSL. 

7 . 4. Oak ,c umulatleve effecten dienen i n het ~1ER san de orde te ko
men (luchthaven Zuid-Umb.urg) . 

8. Landinrichtingscommissie IJsselaonde. 

8 . 1 . Gelet op de Idee-ontwik-keling ten behoeve van de j nrichting 
lIan het landinrichtingsgebied spreekt de commissie ha,ar VOOI:

keur ult voor het gebruik maken van de bestaande spoorli jn 
Rotterdam-Oordrecht, dan weI van de i n het straekplan 
Rijnmond gereserveerde strook tussen de A29 en Barendrecht . 

B.2. Verwijst naar Streekplan Zuid- Holland-Zu id en de daar gefor
muleerde beleidsstrategie, waar in scheid.i ng van de- agglomera
ties Rotterdam en Drechtsteden door een buffer zone wordt 
voorgestaan . Deze buffer zOne dient sen extensieve i nr ichting 
te ktijgen, gericht op landbouw, recrealie, bosbouw, na tuur 
en landschap . 
(en nieuw aan te leggen trac~ v~~r aen HSL i s hierin niet in 
te passen. 

e. }. Ande.re opties dan die door de cOlMlissie wo rden voorgestaan 
lijken een evenwichtige en integrale belangenbehartiging in 
het Landinrichtingsgebi ed IJsselmonde te ver storen. 

- voor 7 .' lim 7 . 6.: Een trace door Umburg ls verval
len . Zie ook A. 4. 

- zie A.4 . 

- Indien een lrac6 door de bufferzone wordt 
overwogen, zal de i npassing heel zorgvuldig moeten 
worden uitgewerkt . 

- zie A. 4 . 
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9. Ve:ren.iging geen uitbrei ding vliegveld Beek. 

9 . 1 . Uil de nota blijkt nlet duldelijk dat de HSl een hee l ander 
gebruik van het spoorwegnet ~ou kunnen inhouden, met ver
schui vingen 1n de ver\'oersstromen en milieuhygienische ver
beler ingen . 

9 . L. [I' wordt een li nk gele"gd met de nachtvluchten op vliegveld 
Beek (goederenvervoer) . 

9 . J . Vanuit inpasbaarheid en milieubelasting zou een HSl zovee} 
mogelijk over bestaande trajecten moe ten r i jden . 

9 .4 . Het aangegeven trac~ door Limburg gaat door zeer kwetsbare 

gebieden . Geldt ook voor het trac~ in Belgisch Limburg . 

9 . ~ . Als alternatieven worden genoemdj 
een meer zuidelijke route, zoals van Brussel naar leuven , 
Hasselt, Bilzen, Maastricht, ValkenbUTg en dan verder via 
Kerkrade naar Aken over bestaande baan. 
Vanuit Antwerpen langs het Albertkanaal naar ~Iaastricht 
via een nieuw tl:"aee en dan verdel:" over bestaande baan . 

9.6 . Voorkeur voor een alternatief, waarbij geheel over bestaande 
baan wordt gereden . 

10. l nstituut voar Natuurbeschemingseducatie, a fdeling Stein. 

10.1 . Aanleg van een HSL volgens trael!! OJ en 04 is onaanvaardbaar, 
gelien de enorme milieubelasting en gezien de reeds aanwezige 
DSM, de autosnelwegen, de steTk vervuilde Maas en de lucht

haven Zuid-limburg . 

11. landinrichtingsclilllllissie tloeksche Waard-I)ost. 

11 . 1 . De commissie wijst. op hat provinciale beleid ten aanzien van 
de Hoeksche Waard en hat Landinrichtingsgebled in hat bij
zander. Bovendien geeft de commissie veel informatie over het 
gebled. 

- voor 9 . 1 tim 9 . 6: Een trac~ door limburg is verval
len. Lie ook A. 4. 

- zie A.4. 
Een trace door limburg is vervallen . 

- geen commentaar . 
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11 . 2. tie cOIIIIIIissie .. ij at r eeds 'IU de kORlsl van de HSI.. in het 

ruilvf;rkavelinqsgebil!d sf. qeziell ' 
het ooevenredlge verlies san natuur en landschap_aarden : 
de verwachte aanslag op de optlmale he~riJrgeconG'llische 
omstandigheden in de laodbo ..... : 
De kernal van de H5L zal een vertraQing van de uHvoering 
van het n8 vele jaren opqestei<le ruiherks"ellnqsplan 
betekenen of direct ns .frondinq van de uitvoerinq em 
aanpB9singainrichliq . 

12. Inatituut voar n8tuurbesche~ingsedUC:8tie. afdeling ltie\lll 

Girneken. 

12 . 1. Het instituut Ul vreagtekens bij het nut van ~ JGY . 

12.2 . Men .. ijat ap de IIlilieubelsstinq sn het ruilltabeslag van de 
reeds aanwe:tige ~ de in aanleg :tijnde riJks-..eQ. 
Verde r e ~anslagen op het naluurgebied ~orden .fgewe:ten . 

12.' . Slechta akkoord indien yoor de HSl bestsande aooorlijnen 
worden qevolqd. 

1'. Zuid-Iiolandse MiJ ieufedentie. 

D . l. Een meer integra l e benaderinq YIII'I de HSl binnen het totale 
Yerkeer- en YerYoer ssysteel!l is ~enselijk. 

1) . 2. Per variant ~t ~orden aanqegeYen ~at ne inYlOed is op de 
hUldige knelpunten in het railyerYoernet . 

I) .'. Wat ia de inYloed Y$"I de HSl. op de modal-split, met narne bin 
rlen de Randstad . 

".4. ~Qast de ecologiache bsrriere-~erkinq zal ook ondermeer de 

sociale , r ecreatieye, hydrologische en agrarische bar riere
werking san de orde moe ten komen. En oole 00 hoqere abetrllC
tieniyeaus (CLE's, relatienotagebied en dergelijke) . 

tie .1,.4 . 

~oor de qeooemde 8~peCten ziJ verwezen nsar richt
lijn S. 4.1 . en de t'Lchtlijnen in hoofdat uk 7 . 

De richtUJnen in hoofd8tulc 3 zljn bedoeld _ net 
nut "an een mv goed beschreven te i<rijqen. 
nver de c_ulali.e van effeccten is richtlijn 6 . 6. 

opgenOlllm. 

• zie A.iI. 

:tie A. 4 . en de richtlijnen in 0.0 . hoofdsluk 
, en 4. 

de 0 .• . r ichtlijn ' .2. 

:tie o.a. richtlijn J .2. 

de de richtlijnen in hoofdstuk 7. 
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13.5. In hoeverre worden bij elke variant interne relaties binnen 
een regio verstoord. Wat zijn de maatschappelijke kosten 
hiervan. Dit moet binnen een kosten/batenanalyse tot uiting 
komen. 

13. 6 . Hoe ligt de verhoudinq HSL-ruimtelijk ordeninqsbeleid? 

14. Stichting Brabantse Milieufederatie. 

14.1. In de pkb gaat het am meer dan alleen de vraaq "of een be
paald lijngedeelte moet worden aanqelegd". 

14.2. Nut en wenselijkheid van een HSL zijn noq zeer onduidelijk en 
omstreden. 
Het doel moet worden aangescherpt, onder andere door het pro 
ject in te bed den i n een inteqrale visie OP het openbaar ~er

voer . 

14.3. Naast de genoemde variant, dient een 'verbetervariant', ver 
betering van railverbindingen, te worden onderzocht. 

14.4. Het internationale overleg mag geen invloed hebben op het 
aantal uit te werken varianten. 

14.5. Er moet worden afgezien van een trace door de oos telijke ar
cering van kaart 3, in de gemeenten Nieuw Ginneken en 
Baarle-Nassau; onder andere vanwege de zeer lanqe, diep in
grijpende diagonale doorsnijding van West-Brabant. 

14.6. De reikwijdte van de MER moet verbreed worden met: 
de modal split; 
de effecten op bestaand railverkeer en het openbaar ver 
voer in het alqemeen; 
de sociale qevolgen (woonconcentraties, recreatiegebie
den); 
de ruimtelijke structuur en bestaande zonerinqen. 

14.7. P6sitieve invloeden ap vermindering van het weg- en luchtver 
keer zijn niet te verwachten bij het bestaande halfslachtige 
beleid (uitbreidinq regionale luchthavens, nieuwe qrensover
schrijdende autosnelwegen ) . 

- Aan de verstor i nq van interne relat i es , kor t weg 
barrierewerkinq qenaamd , zal in het MER aandacht 
worden besteed, waarbij ook de maat sc happe lijke as
pect en worden hehande l d. zie r i chtli jn 7 . 9.1. 

- zie richtlijn 3.1. en 4.3. 

- In de pkb qaat het om de vraag of een HSL-verbin
ding, en zo ja welke, moet worden qere aliseerd. 

- zie richtlijnen 3.1. en 4.3 . 

- zie richtlijn 5.3.2 . 

- Ais in het internatianale averleq blijkt dat een 
verbindinqsalternatief absoluut niet haalbaar is, 
heeft dit vanzelfsprekend invloed op het aantal te 
onderzoeken alternatieven. 

- zie A-4. 

De eerste drie punten zijn in de richt lijnen voor 
het MER opgenomen (3.1., 3.2, hfst. 7) . 
In de HSL-nota zal ook het 4e punt aan de orde 
komen. 

- Of de HSL positieve invloed heeft zal in de HSL
nota worden beschreven. 
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le.B . Dole e~8entiele beleidscategorieen uil hel strucluurschema 

Natuur- en land~chGPsbehoud moeten worden bekeken . 

14.9. Een nleu ," trace \oor de HSl ,,"ordt 8fqewe~en . 

Een HST over verbeterd besllaor1 10001' i~ ~I aanvaardballr. 

15. Slichting MiJieufederatie Ullburq. 

1) . \, Ondenchrijfl de reactie van de Stichting Natuur en "Iilleu. 

16 . Vereniginq Milie...oofeneie . 

16.1. Er dienl rekening te >«lrden qehouden l!Iet gebieden zoals un
gegeven in het structuur schema natuur· en land~haOllbehoud 
(onder andere Q.E's). 

16 .2. In de startnotJ.tie l itten onvoldoende aanknopinqspunten vaal' 
uit_rleing van de indirecte milieu·effecten . 

16.3. Nieuwe dooranijdingen van het "Groene HartH li j n onlaelaaLbaar . 

16 . t. . Nasal de beschre\'1!n nul · variant lOU een verbeterv9riant (Minde r 

steps . mi ndel' qren80ponthouc1 en de rgelij ke) mOlt worden bekeken. 

16.5. IIlE's .. Uenen bij t racer ing te worden ,ermeden. 
Er lftOet bundelinq met beslunde grate infr astructuur worden 
naqeatreefd . 

16 .6 . Bekeken moet wordon: 

verwacht.e invloed HSl 00 nat.ionale en internationale rela 
ties {weg· , lucht- en ll.'einverkeer ) ; 
in\' loed H'iL op eventuele eanleq andere l .. freslruc:tuur: 
d!!i blJhehorencle milieu-effecten; 
de ~11ieu gevolgen W8n ~w88rtepuntverschu ~vinqen van eco· 
nQlrOiacne seth iteiten al a qevolq vlltl de HSL . 

16.7 . (ell trace Breda-Utrecht wClrdt voorQeste ld. 
Oit trece qeeft te ... ens een lsnq qetlliete schakel i.n net 
~S·net. 

zie richtliJn 7.'1. 1. 

• ne A.t. 

• zie aldaar 

zie richtl iJn 7.5 . 1 . 

Daar is de atarlnatitle oole niet vonr bedoeld . 
In de HSl·nota lal hill' verder worden op ingegaan 
{richtliJn In psr . 7.1D} . 
Zie A.t. . 

(en nulplua slternatief ill 'en vlln de te coder
loeken alte rnatieven . 

zie richtlijn 5.4.1 . 

zl'e richtliJnen in hoofdstulc J en 7 . 

_ !l,e 0\.4. 
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11. Vereniqinq HoekscheW!lards Landschap en MU ieuwerkgroeo Hoe1<sche 

_ srds "la",. 

17 . 1. In ~erband lTIet aanweziqe flora en fauna dient qelcelclln te wOf
den fll~ar qrOl'l!1wateratromen en Icwel sit'lIltie!! {met/ l out) . 

17.2 . De venloring \' 110 fIIenaelijlce !lalllenlevlnqspatronen en sqra
risehe bedriJfs\'oerina dic:nt uok un de orde til 1<000erl . 

11 . , . lIoorgesteld wordt een ~sriant lIIel llleer halteplsatsen te be
l<iJken. 

18 . 5tichtinq Net ..... r en Milieu. 

18 . 1. In hoe\"erre is net 'lloornemen' dal uit hilt internationale 
overleq resulteert, bindend en rlus 00 het nationale nil/eau te 

beschouwen al s lien ' be$luit '. 

111.2. De relatie tussen erwrzijds aanleq en exoloitatie van een H51.. 

en anderziJds de fest van het railvllfvpersysteem en hilt tot de 
Ver YOefasyateem dient te wordell bellc:hreven, met name de finan_ 
clUe a,pecten. 

la.3. 10 de studie dient dll relstie tUBsen de HSl, hilt lucht~erl<eer 

en he t oer lionen-autovervQer t~ worden besc:hrevell . onder andere 

oe modol · solit en de daorbij behorenoe milieu-er fecten . 

18. ~ . Het onderzoek naar de ecologische relaties dient zich "it te 

slrekken nesr alle cotegorieen un het .. t ruc:tuurschtl'l!' :>i!lLuur
en Landsehaosbeholld . 

18 . 6 . BiJ barrlerewerk lnq dienen ook de sociale aspecten aan de orde 

te kom." . 

19. N. \<. luc:hlhaverl 5c;hi phol. 

lC/ . !. [en dlrecte aandultlnlj '1<1 <"Ie l uchthllven 00 11~ .... 1 is Hili 

Qroot t"Je l anq . 

113.2 . \'lIlunleri ,fOnder oansluitinq l1.enen niet nscler in beschuvwi nq 
te worden Qeno)llllllO . 

zie dc:htli.jn 7.1 . 4 . 

zie nchtliJn 7 . 9 .1. 

- zie A. II.. 

Het 'VOOrf'>elllen' heeft de stIlus ~ .... een inspan
ning8vero lichtinq . 
Ala "it het o'erleg ~oort.koml dat in Nederland 
eventueel een nleuw baan"ak wordt 88ngelegd. z81 de 
geco~lneerde orocedure worden ,oortqelet ~ to t 
een besluit te kcnefl. 

zill richtliJn ' . 2. 

- idefll 

• zie rlchtliJn 7 . ~ . 1. 

de richtlijn 7 . 9 . 1. 

- lht belanq W(1rdt Oflderkend . 

de A..4. 
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20. £oS . H. Wor l e !. 

20 . 1 . Ook de verbinding Am'terdlitlll-ArnhCIII-Oberh .... 'en d.enl al s al 
tern.tief n.99t de verbinding AIA,lerdam-8eek! luik-l<eulen te 
.. orden OI'Ide r zo::ht . 

20 . 2. alj de tr.cering "an ftfffi HSL d l enl o:llc gelet te worden op 
eventu!!e i ~edegebruik ODor conventionele trelnen. 

20.3 . De HSL probiematiek dLent blnnen een Cr8der kader (4e nota 
rul.teiljke oldening, herz iening SVV) te worden geplaat$t en 
oient h l ~rop niet vooruit t e lopen o 

20.4 . Een t t.e! Breda_Utreeht_AIIlal ercam dient ook te worden bezien . 

21. ')7 par ticuLier en te Spalbeek. 

21.1 . Buwaar tcgan HSL _verblndlng door limburg op grond van 0001-
sn,ljding :;\orp Spaubeek. 

22 . Ing . lI . f . L.L. Yr_an t e Spaubeek . 

22 . 1 . De alartnotlt \ e qee ft geen .Ile rnat icven vDOr de doOlsnijd\ng 
v.n Zuld_Ll~urg . 

22 . 2 . Ala alternatief voor de aan.lul Llng ,' .. ., Lilllburg door de aan
llt9 van ecn nleu ... b.anvak door Limbur g wofdt voorgesteJd de 
Nederland.che- . de Belglar:he ~n (Ie Ouil a" l"terci ty- netlen 
ovc r beataande ( wasrnodlg te e lect r lfice re,., ) in fraatruct.uur 
.. et ellt.af tl ¥erbinden, jn cOlllbinalie ",et de HSl _varlanten 
01 of 02 . 

22 .} . ije z"aar tegen de doelsniJding v.n Limburg9l: dofPeo door vs
rient OJ. 

22.4. R~kening tIOUO!i!n !!Iel C .... uI8tie~e milleu-eft~cten tBl'l ge,olge 
van uitDreidlng vllegveld limoulg . 

n .,.. Vllrlant 03 door UlI\lJurg IS technj sch onraoge llJk . 

- 2.18 11. . 11 . 

zi' richtl l jn S.l.l ., "8ar gesproken worct o>er hel 
gebru i~ van de bean . 

z ie rlchtlijn II.} . 

- 2.18 A . I.!. . 

- zl8 A. II . ren trac4 door Llmbul1 is vel >allen . 

VOOI 22.1 t l ,.. 22 . 5: Een lrae6 door U .. buIQ I. "el_ 
n\len . Zie ook ;' . 11. 
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2J. J.H. van Kessel, Eindhoven. 

2J . 1 . Gepleil .. orot voor een inte~rale bena~rin~ ten Opl;.1chte van 
realiaerln~ VBn verbindtngen ~oor grensoverschrljdend verkeer 
o"er de '~g. per rail. en door de iucht . 

2 .... drie reacHes vm parti~i'll UI" .. it Nuth/lhtebf!r-g. 

24.1 . Va riant 0 .. IYlhliaibollr. 

24 . 2 . Voor yatiBnt OJ wordt een slternatief yoorgesteld. O!! 
yerbinding ~sterda:tl - o\ken - Keuien kiln !)Ok gerealiseerd 
wOrden door gebruik te maken van de bestaande ( waarnodig te 
eiectnfic'ren) infrastruc:tuur en d!)Ortrekking van tie Inter
city Afllstftdalll - Heerl en nsar ,1lcen en Keulen. Vertler wordt 
Bangesioten op de varianten Ot of 02. 
Voor de verbinding H~astr icht-luik wordt ook een IC voorge_ 
steld. 

2" . 3. Afu Cfl ~a" 'ariant OJ vanwege doorsnijdinij woonkernen . 

24 . 4 . Rekening nouden filet cumuJaticve milieu-ef fe cten ten gevol92 
van eventuele uitbreiding "llegveld luid_Limburg . 

25. G. J . knoben Spaubeek. 

25.1. Bezwaar t~gen HSL verblnding door limufg op grond van door 
Stlijding dorp Spaub~k . 

25 . 2. Bezwaar tegen moqelijke waarel-e verlllinde ring woning. 

26. Vereniging '0'811 eigenaren Millekenslaan, RijllWijk. 

26 . 1. 89zwaar t ege" vergroting reeds bestaande hinder die bewonerll 
van le''ogllrijdende trel"en ondervinden . 

26.2. Ple iten enoor de HST "tet via oestaande net te laten rijdel'l . 

lie >1.4 . 

yoor 24 . 1 tim 24 . 4: Een trac~ door LimbufY is ver
valien . lie ook A.4. 

voor 25.1 en 25.2: Een tnc' door lilllburg is ver
vsllen . lie ook A. 4 . 

- zie rlc:htlljn 7 . 10 . 2., 7.7.J. en 7.7." . 

_ zie .\ . 4. 
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27 _ ~illllcnS PvdA, COA , VYO en SCP i n de Hoel<sche "'aard. 

~7.1. AfwiJullg trace door Itleksc!oe WaBrd 00 g r ond ~ ..... pianola

qillch!l, inrrHst r uctureie en laodschappeiijke bezwareo. 815m!'!
da be~wllren met betrekk inq lot w8te rhuisnoudina. ruilverka~e-

11,"-1 ell q ~Olldwater . 

28 . W. de 8r uijn c . s . Wageningen . 

211 . 1. Gepleit wordt voor een Ii!llllenhanq lus'Sen de HSL - p19nninQ en de 

ruitllte I ij ke ordeninq. 

211 . 2. De HSL l'IOet dee l uitl!laken VIIn eefl ge"intl!qr eer .J .er kectl - en 
vervoerbeleid . 

2~ . ) . ~ationaal -ec~i5che effccten ~len bij de beoordellnQ een 

rol 8(le1en . 

29. 29 par t i c ulieren le 5paubeek. 

29.1. Bezwitar tegen 'f5I. verbinding door lilllburg op gr ond van door 

snijdinq dor p SPBubeek. 

Xl. H. H. Heriaon . ~ro. 

In . ' Gelllist wordt een hoofdllluk w811rill de bevolki."Q ala i"valanoek 

wordt gen01leo . 
(behoerta a8n HSL, qebru l. kera cateljOr ieen, ialiun ,"oor niet_ 
13ebruikers etc . ) 

30.2 . Gepleit WQrdt "DOr een wlulrdering!l!lysteenl voar de IIIilieu -ef 
fecten. 

30. J. Het nul- alternat ief IIOet een variant beschriJyen waarbij de 

TGV nlet naar t.ederland ktJllt, maar wllarbij door een verl>ete
ring \'8/\ de best aallde voorzien.flQen de .anslu~tinq lllet een 

TGV-net wordt YerzorQl1 . 

Oe \erachillende 115pecten ,.:ljn 1n richtliJn ~ . A . ' . 

en de ricntl1jnen in hfat 7 \·erWQord . 

- zia richt lijn 3. 1. en 4 . 3. 

- zie A. b. . 

Dil Hsocct zsl onderdeel ziJn ,an de afweginq i n rle 
IiSl..-nota 

- (en trace doo r Lilllburg 1s ve£\lI11en . lie 001( A.h. 

Ol.t iii in de richt liJnen ~erwerkt . In 0 .8 . hfa t J 
en 7. OJ 

De te qebruiken syal~en zijn nu niet 8an te 

qe~en . We i zal ges t ree rd worden naar een helde re 
en inzichteliJke preseOll 8tie ( zie 0.8 . richlliJn 

7. 1.4 en hrat. 2) 

Het nuialtarnlltief i8 de re ferentievariant uit de 
inter nationale studie . Wat hier wordt bedoeld is in 

rie richtlijnen als nulplu8aite rnstief opqenomen . 
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JIJ. Inq . P. J.A. \(eulers, Stein. 

~!j . l RelW89r hqen de v9rianteo OJ en (}A Lv . lII. ontoel99tb9re ver
j'ux,:n(j van de reeds l'IoQe lIIileubelasting. 

J9. H.F. Slroosnier-Faber te Voorschoten . 

'9.1 De qeluidsover last 00 de bestaonrle liJn is nu ",I groat. De 
rGv kan bater over een l'Iieuwe lijn dour de V!ietlanden • 

.... 0. Paul Beoj_inse , AIIstardtil . 

!i1) . 1 De ..xjelijkherlefl tol verbetering V9f'I de n9tiona!e verbindin 
qen in relatie tot de HSL flIlle ten worden hekeken . 

40 . 2 Bij net 8$oec:t luc:htver ontralniqlnll moet aandeC:hl worden be 

ateed SIll1 vel'lllim1er inq van het luc"ltvaartverleeer . 

40.3 Voorstel ~oor een Qeheel soder plan van hoqeanelheldslijroe'n 

in Nederland . 

41. Dr. J.S. van " ierinqen, Washe. 

111 . 1 liarle r ondenoek nsar de mogellJkheden VIIn anelheids"erhoqin 
(jen liD de best asnde haRn rloor seinter.hnische of infrastructu
rele IIsstregelen . 

4 1. 2 Een nieuwe hOQe,nelhe idslijn lellt ee<'l to: lwsre drule DO een 81 

overbeisel ~il ieu . 

42. OT. i r . H. Hoe8tr8, Rhenen. 

42 . 1 RiJ het PBK/A orojeet moet ~er de nadruk op de ~aQenaemde 
' cOII'Ibin8tierormule ' worden gelegd : hierbij rijden de HS-trei
nen "oor een tleel ven het trajeet o~er HS- liJnel'l . 

!t.2.2 RiJ realiserinq van de H'iL dienl het hele ooenb8sr ve~voer 
Qesti<nuleerd le worden . 

- [an t ree!!; rloor limburg is vervellen. lie ook A. II . 

- He A.II. 

- .,de A..A. 

- de richtl ij n 7 . 1.3. 

- lie A. 4 . 

~ie A..!t.. 

\lanweqe de CUli'l'llul8tie van ",iUtu- effecten is onder 
andere richUi jn 7.10 .2 . ooqeflOOllen . 

~je I\ . !I . 

'iti!lIulerinq Vart het opeoba&r vervoer i & 0010: zOI'ldst 
H<;L no<1iq . 
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Rijlaqe 2 

Advertentietekst. 

Onderstaande advertentie heeft op 11 juni 1987 in de Staalscourant qestaall 
en in een 15-tal kranten die in de verschillende reqio's hel meest worden 

qelezen. 

Milieu-effectrapportage 
Hogesnelheidsspoorlijn 
De Minister van Verkeer en Waterstaat deelt , gelet op 
de Wet Aigemene Bepalingen Milieuhygiene (Regelen 
met betrekking tot mllieu-effectrapportage) mae. dat 
ten behoave van de beslultvorming over een mogelijk 
aan te leggen Hogesnelheldslijn In Nederland een 
stud Ie zal worden ultgevoerd, waarbij een mllieu-effect
rapport zal worden opgesteld. 
Het betrert het gedeelte tussen Amsterdam. Rotterdam 
en de Belglsehe grans an een gedeelte in Limburg. 
Een slartnotllie mel informatie over hel proleklligtllan 
12 /uni tot en met 31 lull 1987 ler inzage. Een lader kan 
tot 1 auguslus reageren op die nolitle. Mede op basis 
van de binnengekomen (eaetles zullen rlehtlljnen voor 
het Ie maken milleu-effeelrapport worden opgesteld. 

De slartnotltie ligt op de volgende plaatsen ter Inzage: 
- In hat Mlnlsterie van Verkeer en Waterstaat, aldeling 

Voorl1ohting, Plesmanweg 1-6 te'Den Haag; 
- In de Bibllotheken lIan de provinelehulzen van de 

provlneies Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht; 

- In de kantoren van de Rijksverkeerslnspektle te 
Breda, Rotterdam, Diemen en Roermond: 

- In het kantoor van het Directoraat-Generaal van de 
MUleuhy'gIElne, aldeling documentatls en bibllotheek. 
Dr. van der Stamstraat 2. Leidschendam; 

- In de kantoren van de Inspeclle van de Ruimtelfjke 
Ordening te Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. 

React/es dienen te worden gestuurd aan: het Directo
raat-Generaalvan het Verkeer. kamer 2108. postbus 
20901 . 2500 EX Den Haag. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat. 
voor deze, 
de Dlrecteur-Generaal van het Verkeer, 
Ir. H. A. de Groot. 



8[GRIPPENLI:JST. 

hoqe snelheidstrein 

hoqe snelheids(spoorlijn)lijn 
( HSL) 

hOQe snelheidsverhindinq 
(HoV) 

MER 
mer 

Bijlage 3 

een trein qeheel bestaande uit 
spoorweqmater1.ee I Qeschikt voo r 
s nelheden aanmerkelijk hoqer dan 
200 km/ h . 

- een spoor lijn qeschikt voor 
snelhede n 8BI'VTlerkelijk hoqer rlan 

200 km/ h. 

- een treinverhinrl inq rlie voo r een 
aanmerkelijk deel van zijn oar 
cours een maximum snelheid heert 
VBn 250 km/h of meer. 

het mi lieu- effect rrlPllorl 
de milieu-effectrapport~Qe. 




