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Reparatie ontwerp-Tracébesluit HSL-Zuid
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(030) 234 76 38 15 februari 2000

Geachte mevrouw Netelenbos,

Met bovengenoemde brief1 stelde u, mede namens de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingadvies uit te brengen over Aanvulling II  ontwerp-Tracébesluit
Hogesnelheidslijn-Zuid van 23 november 1999.

In deze Aanvulling wordt ingegaan op de onderdelen nieuwe kruising met de Lindtse Dijk in
de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht en de onderdelen Oude Liesbosbaan 154, met
een aanvullend  akoestisch onderzoek (derde bouwlaag), en Rijsbergseweg 258, aanvullend
akoestisch onderzoek omdat deze woning ontbrak in  eerder akoestisch onderzoek, beide in
de gemeente Breda. Bij de Lindtse Dijk gaat het om een ambtshalve herziening van het
Tracébesluit. Een herzien ontwerp-Tracébesluit  voor de onderdelen in Breda vloeit voort uit
de vernietiging van een aantal delen van het  Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid van 15
april 1998 door de uitspraak van 6 september 1999 van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State over ingediende beroepen.

In de periode 30 november tot en met 27 december 1999 heeft Aanvulling II met het
bijhorende Akoestisch onderzoek HSL-Zuid, A16, A58, gemeente Breda van november 1999
ter inzage gelegen.2 De Commissie3 heeft de ontvangen (inspraak)reacties in haar  beschou-
wingen betrokken4.

Naar het oordeel van de Commissie bevat Aanvulling II voldoende informatie om het milieu-
belang in de besluitvorming een volwaardige plaats te geven en is er geen aanleiding tot
verdere opmerkingen.
                                               
1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 Zie bijlage 3 voor samenstelling werkgroep en projectgegevens.
4 Zie bijlage 4 voor een overzicht.
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De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluit-
vorming.

Hoogachtend,

dr. D.K.J. Tommel,
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Hogesnelheidslijn-Zuid

In afschrift aan: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


