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Met bovengenoemde brief stelde U de Commissie voor de milieu-effectrapportage in 
de gelegenheid advies uit te brengen over de richtlijncn inzake de inhoud van het 
milieu-elTectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over de mogel.ijke 
aanleg van een achterlandverbinding Rotterdam-Duitsland voor het goederenvervoer 
per spoor, de zogeheten "Betuweroute". De N.V. Nederlandse Spoorwegen is de ini
tiatiefnemer van dit project. Ook het directoraat-generaal voor het Vervoer van 
Uw Ministerie is vanaf het begin mede als initiatiefnemer opgetreden. 

Overeenkomstig artikel 41n, eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieuhy
giene bied ik U hicrbij het advies aan van de Commissie voor de milieu-effectrap
portage. Voor een overzicht van de inhoud van het advies verwijs ik U kortheids
halve naar de samenvaUing, waarin de belangrijkste punten uit het aclvies bijcen
gebracht zijn. Daamaast vraag ik Uw aandacht voor hel volgendc. 

1. Het voorliggende project kan niet worden beperkt tot de ontwtkkeling en vast
stelling van een voorkeurstrace. Oak een aantal strategische kwaliteits- en 
kwantitettsaspecten vragon om nadere aandacht am de maatschappelijke wense
lijkheid en rentabiliteit van het gehce) af te kunnen wcgen tegenover de mo·· 
gelijke nadelige gevolgcn voor de natuur, het landschap en het milieu. Daar
bij dienen oak de autonome ontwtkkelingen in andere vervoerssectoren dan per 
spoor en mogelijke combinaties daarvan gedcgen betrokken te worden. 

2, Er heerst onduidelljkheid over de vraag of er op reger.ingsniveau overeenstenl
ming met Duitsland is bereikt over de plaats waar deze achterlandverbinding 
de grens zou moeten overschrijden. Voor de beoordeling van de realiteitswaar .. 
de van tracevarianten zijn de aansluitingspunten op hel oak in ontwikkeling 
zijnde goederennet van de Deutsche Bundesbahn uiteraard een belangrijk uit
gangspunt, dit mede geld op onderlinge afstemming van de hoofdtransportassen 
op Europees niveau. 
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3. In de startnotitie worden voor hel rangeeremplacement/railservicecentrum, er
gens langs de Betuweroute, nauwelijks aanknopingspunten gegeven. 
Met name indien tijdens deze m.e.r. de doelstelling, omvang en modaliteiten 
van dit emplacement/centrum nag moeilijk kunnen worden geconcretiseerd, is 
het le overwegen daar pas in een later stadium, in een a[zonderlijke procedu
re, over te beslissen. 

4, In de startnotitie en in de vele inspraakreacties worden diverse iracevarian
ten voor onderdelen van de Beluweroute voorgesteld. Dc Commissie zou drie ca
tegorieen willen onderscheiden: 

tracevarianten die op voorhand een nadere uitwerking verdienen, zoals in 

teder gevaJ cen lrace met maximale bundeling mel bestaande hoofdtransport
assen; 
tracevarianten die eerst nader op hun meTites moeten worden bekckcn: 
iracevarianten waarvan de realiteilswaarde gering is. 

Het een en ander zou moeten geschieden in een open en zorgvuldig overleg met bc
lrokkenen, van bijvoorbeeld vervoersorganisaties tot en met individuele burgers. 
De Commissie zou willen aanbevelen tenminste de betrokken provineies te vragen 
bij dit overleg een cOiirdinerende rol te vervullen. (Het scheppen van serieuze 
mogelijkheden tot participatie voor betrokkenen, ook in een vroeg stadium, kan 
een snelle, zorgvuldige afwikkel.lng van besluitvormingsprocedures helpen bevorde
ren). 
In de startnotiiie wordt de Beluweroule opgesplitsl in enkele samenhangende de
lcn. Een dcrgelijke goede gedachle kan een elTectieve inspraak helpen bevorderen. 
Daarnaast zullen echter oak de grote, strategische, lijnen van dit project duide
lijk moeten worden gepresenteerd. 

De Commissie hoopt met haar advies een conslructieve bijdrage te hebben geleverd. 
Zij zal graag vernemen hoe U gebruik heeft willen maken van haar aanbevelingen, 

van Dixhoorn, 
\zhor:litter van de werkgroep 



ADVIES VOOR RlCHTLI,JNEN VOOR DE INHOUD VAN 
VAN BET MILlEU-EFFECTRAPPORT ACHTER

IANDBINDlNG ROTIERDAM-DUITSIAND VOOR 
HET GOEDERENVERVOER PER SPOOR 

Advies op grand van artikel 4tn, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 

milienhygii~ne inzake richtlUnen voor de inhoud van het milieu-e[[ectrapport ten 

behoeve van de besluilvorrning over de mogeliJke aanleg van een achterlandverbin

ding Rotterdam-Duitsland voor het goederenvervoer per spoor, de zogehcten 

"Betuweroute"; 

uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, door Commissie voor de 

milieu-effectrapportage, namens deze, 

de werkgroep milieu-elTectrapportage 

"Betuweroute", 

de secreiaris, de voorzitter, 

ir. Rl. SeijlTers ).r. ,J. van DL~lOorn 

Utrecht, 26 maart 1991 
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1. Brief d.d. 10 januari 1991 waarin de Commlssie in de geJegenheid wordt ge
steld advies uit te brengen. 
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tagc in de Staatscourant van 11 januari 1991. 

3. SamenstelJing van de werkgroep van de Commissie voor de milieu-eiTectrappor
tage, 

4, Lijst van inspraalrreacties. 



1. INLEIDING 

De N.V. Nederlandse Spoorwegen heeH een startnotitie ingediend. 
waarin kennis wordt gegeven van het voornemen tot de aanleg van een 
achterlandverbinding Rotterdam-Duitsland voor het goederenvervoer per 
spoor. De in de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (Wabm) opgeno
rnen regeling inzake milieu-effeclrapportage (m.e.r.) is van toepas
sing. Deze wordt gekoppeld aan de tmceprocedure (en wellicht aan het 
wijzigen van bepaaJde streek· en bcstemmingsplannen). De belangrijk
sic projectgegevens zijn opgenornen in bijlage 3. Bijlage 2 bevat de 
tekst van de openbare bekendrnaking. 

Per brief van 10 januari 1991 (bijlage 1) heeft de Minister van Ver
keer en Waterstaat de Cornrnissie voor de rnilieu-effcctrapportage in de 
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het geven van richt .. 
lljnen inzake de inhoud van het rnilieu-elIeclrapport (MER). 

I 
Bet doel van het advies van de Comrnissie 1 is de milieu-aspecten 
van de voorgenomen activiteit af te bakenen en de gewenste inhoud van 
het MER aan ie geven. Hierbij zijn de inhoudseisen voor een MER vol
gens ariikel 41j van de Wabm gevolgd. 
Bij de opstelling van het advies heeft de Comrnissie de tijdig via het 
bevoegd gezag ontvangen schriftelijke reacties rnede in beschouwing 
genornen. Een lijst van deze reacties is opgenornen in bijlage 4. 

Bet onderhavigc achrics is opgestc1d door cen wcrkgrocp uit de Commtssic voor de Commissic voor de m.c.r. 
Dc samenstelling van dC7.e werkgrocp is weergcgcven in bijlagc 3. De wcrkgrocp treedt 01' namcns de 
Corrunissie voor de m.e.:r. cn wordt daarom vcrder in dit advies "de Commissic" gcnoemd. 
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2. SAMENVATTING VAN BET ADVIES 

Hieronder zijn de hoofdpunten van het advies voor de inhoud van het 
MER "Betuweroute" kort aangestipt. 

Probleemstelling en doel op strategisch nivean 
Deze m,e,r. kan zich niet beperken tot de keuze uit varianten voor 
trace's voor te onderscheiden onderdelen van de spoorverbinding 
Rotterdam,Duitse grens voor goederenvervoer, Ook een aantal achier, 
liggende strategische keuzen en overwegingen dienen gedegen te worden 
uiteengezet, waaruit de wenselijkheid en (maatschappelijke) rentabi, 
litelt van deze nieuwe spoorlijn voIgt, 
In dit vel'band zijn tenminste vier thema's (met bijbehorende de mi' 
lieuconsequenties) van belang: 

1, De ontwikkclingen in de kwantiteilsvraag naal' goederenvervoer 
naal' het duitse achterland en verder, in Europees en nationaal 
perspectief 

2, De ontwikkelingcn in de kwaJitcitsvraag naar goederenvervoer. 
3, De te verwachlen veranc1eringen in de "modal split" (rail/water/, 

weg] van het goederenvervoer, dit mede in verb and met 1 en 2, 
Daarblj moe ten de te verwachten ontwikkeling van zinvolle combi, 
naties van vervoer over de weg en over het water, die anticiperen 
op de gestelde kwaliteits' kwantiteitsvraag, zo goed mogelijk 
worden benac1erd, Sturingsmogelijkheden in de modal split,verhou, 
dingen door de rijksoverheid en de EG verdienen eveneens aan' 
dacht. 

4, De betekenis van een nieuwe Betuweroute voor de "mainportfunktie" 
van Rotterdam, 

Een aantal aandachtspuntcn birmen deze thema's worden geformuleerd, 
Behoudens een bedl'ijfseconomische analyse is zeker oak een maatschap' 
pelijk economische analyse van belang, waarbij baten en lasten voor 
het milieu waar mogelijk kwantitatief of tenminste kwalitattef ten 
uitdruJlliing komen. 

De nag onduidelijke status van de beslissing over de plaats (alleen 
Emmerich?) waar aansluiting op het gocderenvervoersnet van de 
Deutsche Bundesbahn mogelijk is, is van essentieel belang, DIl oak am 
de realiteitswaarde van het uitwerken van andere aansluitingen, zoals 
bUvoorbeeld via NUmegen,Groesbeek,Kleef, tc kurmen inschatten, 

PTobleemsteHlng 01' iracekenzeniveau 
Uitgaande van een beperkl aantal scenario's voor het gebrutk van de 
Betuweroute lmnnen de tracekeuzes worden toegespitst op de optimale 
inpassing van lrace'onderdclen, 
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Doelstellingen 
Na een nadere uitwerking van de hiervoor aangeduide probleemstelling 
zunen de te bereiken doe1stellingen van het voorliggende project 
scherp kunnen worden gedefinieerd. Daarbij dient een dUidelijke rang
orde voor deze doelstellingen te worden gegeven. 

Te nemen en genomen besllllten 
Het MER moet duielelijk ele betekenis van genom en en de te nemen be
sluiten aangeven voor ele beslissing tot aanleg van de Betuweroute. De 
mate waarin bestaanele (beleiels-)plannen op rijks-, provinciaal en 10-
caal niveau harde of zachte randvoorwaarden stenen aan of in wissel
werking staan met het voomemen tot de ontwikkeling van ele Betuwerou
te moet daarhij dUielelijk worelen. 

Een aparte zaak is de wenselijkheid van een rangeeremplacement/over
slagcentrum ergens langs ele Betuweroute. Het MER dient duidelijke in
fonnatie over doelstelling, omvang en modalitciten van dit emplace
ment/overslagcentrum te verschaJIen, alsmede over ele milieugevolgen 
daarvan. Indien deze dUidelijkheiel nog niet gegeven kan worelen en met 
name indien de modaliteiten vooreerst nog moeilijk kunnen worelen ge
concretiseerd, elient de precieze locatiekeuze en het concrete uitvoe
nngsniveau van een elergelijk emplacement! overslagcentrum in een af
zonderlijke (volg)procedure (al dan nict met m.e.r.) aan de orele te 
worden gestelel. 

Alternatieven/varianten voor (onderdelen van) het tracii 
Ten aanzien van de keuze van zinvolle combinaties van tracevarianten 
voor te anelerscheiden elelen van de Betuweroute zau de Cammissie elrie 
categorieen willen onelerscheiden: 

A. Tracevarianten waarvan nu al dUielelijk is, dat die een nadere 
uitwerking verelienen, zoals in ieeler geval een trace met maximale 
huneleling met bestaanele hoofdtransportassen. 

B. Tracevarianten die eerst in een open en zorgvu1clig over1eg tussen 
de hetrokkenen op hun merites worelen bekeken, alvorens door de 
initiatiefncmer tot een naelere uitwerking warelt he slaten. Met na
me zou de Commissie oak aan ele (beiele) provincies een caordine
rende rol bij eleze variantenselcctie willen toebedelen. 

C. Varianten. die huiten de naelere analyse kunnen worden gehouden. 
Tot categoric C horen volgens de Commissie moge.tUk ook enkcle 
tracevariantcn welke in de slarlnotilie zijn geschetst. 

In dit advles wordl. volstaan met hetkaartbladsgcwUs (vergelijk de 
sialinotitie) plaatsen van een aantal oplnerklngen (zie par. 5.1). In 
par. 5.1 worden Levens een aantal heoorclelings.. en selectiecriteria 
heschreven. 

Bij de bepaling van de realiteitswaarde van tracevarianten zijn oak 
een aantal geoTu!ksvariaoelen van helang, zoals: 
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de aard van het roll end materieel en van de bovenbouw (met name 
geluidsemissie-karakteris tieken) 
de wenselijke snelheid (kan per traeedeel verschillen) 
de aard (gevarencategorie) van te transporteren goederen 
relatieve verdeling van het gebruik over de dag, avond en nacht. 

Ook de hoogteligging van trace-gedeeltes en viaducten is van belang. 

Behoudens tracil- en gebrulksvarianten verdienen in elk geval oak een 
zorgvuldige uitwerking: 

Ret nlet doorgaan van het voorneroen. Het gaat dan om: 
De bestaande milieusituatie, voor zover relevant. 
De te verwachten autonome ontwikkelingen op goederenvervoersge
bied naar hel duitse achtcrland en verder (via water en weg: zie 
oak par. 3.1). 
De aut on orne ontwikkeling van het goederenvervoer ovcr bestaande 
spoorlijnen. 
De (autonome) ruimtelijke ontwikkelingen am en nabij de uii Ie 
werken tracevarianten. 

In dit kadcr is ook "up to date" kaartmateriaal van belang. Met name 
voor de ZuidJ1ank van Rotterdam (RoHerdam-Zuid/Barendrecht) lijkt 
een zogenoemcle "volumetoets" op zijn plaats, omdat daar in een be
perkt gebied aller!ei ruimteclaims en cumulatieve invloeden op reste
rende milieukwaliteiten (leefuaarheid) spelen. 

Het altematief waarhlj de best hestaande mogelljkheden ter be
schermlng van het mll!eu worden toegepasto 
Voor dit zogeheten meest milieuvriendelijke alternatief worden 
een aantal element en opgesomd (zie par. 5.4). De Commissie denkt 
met name aan een -waar mogelijk- directe bundeling met bestaande 
delen van hoofdtransportassen (zoals delen van de A15 en de 
hoofdtransportspooras bij BarendrechtjKijlhoek), dit alles opdat 
zo min mogelijk nieuwe verstoringen, barrieres en (indirect) 
ruimtebeslag ontstaan. Oak zou kunnen worden overwogen delen van 
bestaande hooldtransportassen te verleggen om deze directe bunde
ling met de Betuweroute mogelUk te maken. 

Besiaamie iocstand van het millet! en mlUcugevoIgen 
De besl:aancle toe stand van het milieu en de te verwachten (autonoroe) 
ontwikkeHngen daarvan dlenen te worden beschreven. Voor de mUieuge
volgcn cUe in elk geval aandachl verdlenen, wordt korlheldshalve ver
wezen naal' de paragrafen 7.(5 tot en rnet 7.11. De ll1ilicugevolgen vall 
de Betuwerol.lte moet zovecl mogelijk in hun samenhang met andere rele
vante (ruimlelijke) ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt. 

Bij de voorspellingen dient steeds te worden aangegeven wen,e metho
den of modellen zijn gebruikt en waarom en in hoeverre daarbij aan de 
randvo01waarden wordl: voldaan. 
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Vergelljking van de alternatievenjvarianten, resterende leemten in 
kennls, evaluatie achteraf, vorm en presentatie 
De verschillen in de gevolgen voor het milieu van de beschouwde al
ternatieven/varianten moeten dUidelijk worden gepresenteerd. 
He! MER zal aandacht moelen bested en aan resterende leemten in kennis 
en aan onzekerheden en de betekenis daarvan voor de besluitvorming. 
De evaluatie (achteraD is oak een onderwerp in het MER. Dit ook op
dat haalbaar wordl. dat tegelijkerlijd met het beslui! over de Betuwe
route cen evaluatieprogramma, verpl.icht volgens de Wabm, wordt vast
gesteld, 

De keTIlen van alle hoofdonderdelen van he! MER zullen dl.lidelijk en 
overzichtelijk moeten worden samengevat. 



3. 

3.1 

PROBLEEMSTELUNG EN DOEL 

Artike141j, lid 1, onder a van de Wabm: 
Ecn MER bcvat ten minslc: "een beschryving van hetgeen met de voorgenomen uctiviteit wordt 
beoogd." 

Probleemstelling Op strategiseh niveau 

Bij deze m.e.r. zijn, beholldens de tracekeuze, tevens een aantal te 
maken stralegische kellzen van belang. Om het doel en de probleemstel· 
ling nader aC le bakenen en scherper te definieren, dienen deze ach· 
tergronden van het voornemen dllidelijk en concreet te worden uitge· 
werkt en gemotiveerd. 

Er mag worden verondersteld, dat zowel internahonale, nationale als 
regionale belangen in hel geding zijn. Duidelijk zal moeten worden 
gemaakt welke belangen vooral worden geeliend en in welke mate ele rea
liscl'ing van eleze doelslellingen aJhankelijk is van ele aanleg van de 
zogeheten nieuwe Bet1.1weroute. 
De Betuweroute kenl een samenslel van eloelstellingen/motieven. Er is 
een internationaal eeonomisch belang. De "mainport" Rotterelam (even· 
tueel de Randstad als geheel) heeft goecle achterlandverbinelingen no· 
elig en als DUitslancl, Zwitserland, Oostenrijk voor het spoor kiezen, 
heeft dat consequenties vOOl' Nederland. althans wil de functie van 
Neelerlanel als elistribu Ueland overeinel blijven. Dit is het interna· 
Honale concurrentiemotief. 
Er is ook een economisch kostenmotief. lndien de congestie op de we· 
gen in de Ranclstad blijll toenemen, elan heeft elit voor het goeeleren· 
vervoer over de weg beclrijl'seconomische nadelen. Er zal elan voor het 
goeelerenvervoer een anelere oplossing moeten worelen gezocht, tenzij 
bijvoorbeelel door "roael pricing" voor het niet·zakelijk vervoer meer 
mimte voor het vraehtvervoer over ele weg zal worelen geschapen. 
Tenslotte is cr het milieumolief. Goeelerenvervoer per spoor en per 
vaarweg is mineler milieubelastenc1 clan over de weg. Het is ele vraag of 
met ele nieuwe Betuweroule een zoclanige besparing kan worelen bereikt 
op milieu·aantasUng dat de aanleg van zo'n nieuwe verbineling aneen 
daardoor nelto gerechtvaarcligel is. 

Voor bovengenoen1Cle drie rnolieven zal een zorgvuldige stcrktc-zwakte
analyse gemaakt moeten worden, waarbij het milieu de kern moet 'lor· 
ill.en. Daarhij dient bcgon~nen le worden Inet cen kostenonderscheid in 
bedrijJseconomische koslen en in maatscllappelijkc baten en lasten. 
Bedrijfseconomisehe koslen worden door de vervoerdcr / vcrlaeler ge· 
dragen. Maatschappelij!<c baten en laslen zijn voar rekentng van ele 
sarnenleving, waaxvoor een balans ZOLl moeten worden opgeste1d die ook 
zo goeel mogelijk rekening houc]t mel voor· en nadelcn ten aanzien van 
aspecten als miJicuverontreinIgingen, lanclschapsaantasting, (inelI· 
rect) ruim!ebesIag, veiHgheicisaspecten c.el. Deze aspecten zouelen 
voal' zover mogelijk kwantitatief moetcn worden aangegeven, danwel 
tenminste kwalitatief moe ten worden beschreven. 
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Ze zijn zeker niet aile in flnanciCle kosicn uit te drukken. 
Twee soorten analyses zullen nodig zljn: 

Is het bedrijfseconomisch voor vervoerders/verladers zinnig om 
over te stappen op het spoor (ontwikkeling kostprijsverhoudingen, 
kwaliteit dienstverlening en vervoerszekerheid)? 
In hoeverre is het maatschappelljk gezien zinvol de uitbreiding 
van het goederenvervoer per spoor te laten plaatsvinden in plaats 
van deels per schip of per vrachlaulo of combinaties daarvan? 

Op deze wijze worden de baten en last en voor het milieu 20 helder mo
gelijk gepresenteerd. Indien deze baien en lasten 20 goed mogelijk in 
de kostprijsverhoudingen verdisconteerd zouden worden (zie oak het 
rapport" Transport in a fast changing Europe, december 1990"), dan 
zouden ook de concurrenlieverhouc1ingen tussen vervoerswijzen (met in
begrip van ele milicu-<1speclen) dUic1elijker komcn te liggen. Zeker in
dien c1eels naar parUculiere fimmciering word! gezocht, is een zui
vert kostenanalyse van be1ang. 

De uitkomsten van c1e beclrijfseconomische en de maatschappelijk-econo
mische analyse clienen voor elke vervoerswijzc met elkaar te worden 
geconfronteerd, legen ele achtergronc1 van elk van de drie bovengenoem
de strategische doelslellingen. 

Het is van belang dat de onclerbouwing van hel beleic1svoornemen inzake 
de Betuweroute c1cugdelijk geschiedt. Daarbij dienen zowel kwantita
tieve prognoses als kwalilalieve, strategische uitgangspunten duide
!ijk te worden gepresentcerd. 
Wat ele kwanlitatieve onelerbouwing betreft, c1ienen de bronnen ie wor
den aangegeven (bijv. Prognos, Coopers Lybrand, LMS, TEM) en wat cle 
verwachte betrouwbaarheid van c1eze kwanlitatieve uitspraken is. 
In kwalitatief opzicht clicncn ele mogelijke respeclievelijk te ver
wachten ontwikkelingspatronen van het goederenvervoer in West-Europa 
te worden geschelsl. Een wezcnlijk punt daarbij is de vraag in hoe
verre kwalitettstoename (bijv. dislributie, ]ogistiek en transport
service) in de toekomsl naar verwachting belangrijker kan zijn dan 
een puur volumebeleicl (men clenke bijvoorbeelcl aan de trend naar 'low 
volume, high value'). In dOll kaeler is het van helang bij welk Euro
pees toekomstscenario de thans voorgestclde Betuweroute (en ele claar
aan ten gronc1s1ag 1iggenc1e berekeningen) ele rneest redelijke aanslui
Hng heen. Ook de slralegische visie op Nederland als distributie
land voor Europa en oj) Fotlerclmn als Europese 'mainj)orl:' - gezien oj) 
(midc1el)1ange temlijn client daarbij bdrokl<en te worden. 

Meer gedetailleercl uitgewerkl, %Un bij de bcoordel.lng van de wense
lijkheicl/noodzaak van de Beluweroute ondermeer de volgende aandachts .. 
punten van belang, te rubriceren rondom de volgende vier thema's: 
L Kwanliteitsvraag, in Europees en nalionaal perspectief. 
2, Kwalileitsvraag (inlernalionaal, nationaal, regionaal/locaal), 
3. Te verwachtcn veranderingen in de "modal split" van het goederen

vervoer, dit mede in vcrband met 1 en 2. 
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ad 1 en 2 

4. De betekenis van cen nieuwe Betuweroute voor de "mainport"funetie 
van Rotterdam. 

Inzicht zal gegeven moelen worden in de herkomst en he stemming 
voor de relevante soorten goederen en de snelheid van transport 
(gemiddelde. spreiding). 
Welke consequenties kan de realisatie van de Betuweroute hebben op 
het ontstaan van kneJpunten in de vervoerscapaciteit op de overige 
(bestaande) toe- en afvoerencle railverbtnclingen in Nederland (bij
voorbeeld de havenspoorlijn bij Rotterdam)? 
Er wordt in de startnolitie vooral over Rotterdamse achterland
verbindingen gesproken; wat is clit aandeel - in volume en in waar
de - in het gehed van de Nederlandse goederenexport en - transito 
naar het achterland? Daarbij dient oak de posiUe van Schiphol/
Amsterdam ie worden belichl. 
Hoe verhoudt zich de idee van stUgend volume/waarde van goederen
transpOlt vanuit Nederland met het recente advies van de WRR over 
technologic en transport? Daarin wordl veel meeT het accent ge
legd op kwaliteitsverbelering van het transport en minder op vcr
voersvolume. 
De te verwachien kwalilalieve veranderingen in de dienstverlening 
door NS. 
In hoeverre stell een meer kwalilatieve groei andere Eisen aan het 
vervoer per spoor en claannee aan de benodigde lnfrastructuur (In

clusief bestaande emplacementen)? 
In hoeverre kunnen kwalilalieve veranderingen in de dienstverle
ning. zonder kwantilalieve groet. een uitbreiding van het spoor
wegnet met een goederenlijn rechtvaardigen? 
Transporteren is voor de nalionale economic van Nederland het 
meest interessant wanneer er in ODS land waarde aan het te veNoe
ren product wordt toegevoegd. In hoeverre zal dit bij het vervoer 
per spoor plaats vinc1en en welke consequenties kan dat hebben voor 
de (aan te leggen) infrastructuur (inc!usief emplacementen/over
slagcentra)? 
Verkortingen in vervoersUjden die kunnen worden bereikt (in 
Nederland. intemationaal). 
De betekenis van de tijc1winst over het traject Rotterdam-Zevenaar 
bij verschillende snelheclen (100 - 120 - 160 km per uur). dit 
vooral in het geval bU het (rangeer) emplacement in de Betuwe 
treinen worden gesplitst, s<lJTlengcvoegd danwel anderszins worden 
behandelcl. 
Waarom Is slechLs ce:n bepcrh:l decl van -het goederenvervoer over de 
Betuweroute vanetf ElsL grensoverSChrijdend (zie startnotitie pag. 
6)? 
Het aandeel van het vervoer van gevaarlijke stollen; welke catego
rieen gevaarlijke stolIen zullen met name worden vervoerd per rail 
en in welke vonn (ircinladingen/wagenladingen en spoorketelwa
gens/tankcontainers). 
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ad 3 

Welle ander malerieel is (wanneer) Loelaatbaar op de baanvakken van 
de Betuweroule ? 

- Gehantecrde scenario's voor de ontwikkeling van het goederenvervoer 
per spoor versus over de wegen, vaarwegen en pijpleidingen (peil
jaar 2000 en 2010) Zijn oniwikkelingen op nog langere tennijn aan 
te geven? 

- Beschreven moet worden welke uitgangspunten en welke waarnemings
en berekeningsmeUlOden zijn gebruikt om tot de bestaande en te ver
wachten vervoer- intensiteiten bij versehillende scenario's te ka
men. Hoe is bijvoorbeeld cle aihankelijkheid van het vervoersvolume 
per soort vervoer (weg/water I rail) van cle transportkosten? Hoe zal 
de behoeile aan het gehele gocclerenvervoer in cle toekomst verancle
ren als cle transportkosten over cle hele Hnie worclen verhoogd? 

.. "Vat is de prijselasticileit bij cle cliverse vervoerswijzen naar het 
achteilancl? 

- Wat is de capaciteil van elk cler vervoerswijzen (weg/water lrail) in 
cle desbctre[fencle achterlandverbincltog Rotterclam-Emmerich en to 
welke mate clraagt een nieuwe goeclerenspOOT'lijn bij aan vennindering 
van cleze capacileitsproblemaliek? Met name is het de vraag hoeveel 
rek er nog zit in cle binnenvaart. 

acl 4 - Mogelijkheclen tot een oplimale combinalie van gecombtoeercl vervoer 
(trein/vrachtauto; trein/schip). 

De plaats van inpassing in het goeclerenvervoer per ran door de 
Deutsche Bunclesbahn is van cssenlieel belang. De status van de duitsc 
beslissing clat bij Emmerich (of bijvoorbeelcl via Kleer of VenIa) op 
het DB-net moet worclen aangesloten, client te worden geexplici
teercl

2 
Daarbij clienl le worclen aangegeven welke relatie dat heeft 

met de voorkeur in Duilslancl voor een verdere ontwikkeltog van links
of rechtsrheinische goeclerenlijnen. 

Beleidsuitgangspunten van het Rijk. provincies (en gemeenten) aIs ba
sis voor cle veronclerste1cle behoefte voar het voornemen clienen Ie wor
clen beschreven. De belekcnis van besluiten, zoals vastgelegcl in het 
Tweecle Stnlctuurschema Verkeer en Vervoer (clee] d) en in cle Vierde 
Nota RuimlelUke Ordening en cle Viercle Nota Extra, voor het (moeten) 
doorgaan van de eventuele aanleg van de nicu\ve Betuweroute moet wor
clen beschrcven. 

De vraag client te worden beanl \Ajoord in hoeverre alleen goederenver
voer per spoor cen gehed nieuwe spoorlijn rechlvaardigt en in welke 
mate door cen z;nvollc (partiCle) combinatic met het gebrutk voor 

2 Zic bijlage 4, reactienr. 558, 590, 891 c.a. 
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3.2 

3.3 

(sne]) personenvervoer de wenselijk)1eid ten opzichte van ztjn nadeli
ge milieuconsequenties wordt vcrgroot

3
. 

Geef een beschouwing over de rcaliteitswaarde van andere trace's die 
de Rotterdamsehaven met het duitse achterland kunnen verbinden en die 
met door de Betuwe gaan. 

Het MER zou uit twee onderdelen moeten bestaan: een deel dat de ach
terlandverbinding op het bovenaangeduide strategische mveau behan
delt en een deel gewijd aan de tracekeuze en de milieu-effecten van 
diverse varianten voor onderdelen van de railverbinding Rotterdam
Duitse grcns. 

Probleemstelling op tracekeuzeniveau 

Het MER moet aangeven. waar en in welke mate de bestaande verbindin
gen niet voldoen of :wIlen volcloen en waal' problemen optreden in het 
goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven (en Arnsterclamse haven en 
Schiphol) en het clultse achterland en verdeI'. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van cle onder 3.1 aangegeven prognoses. 
In miliellhygH~nisch opzicht moet rekening worden gehouclen met tech
rlische ontwikkelingen. die de verontreiniging per afgelegde tonkilo
meter (per trein. schiP of auto) kunnen terugdringen - voor zover re
delijkerwijs vall te venvachlen. dal dergeJijke ontwikkelingen binnen 
de gestelde terrnijnen zullen worden gerealiseerd. 
Uitgaande van een beperkl aanlal scenario's voor het gebruik van cle 
(goederen)spoorlijn, kan de lracekeuze worden toegespitst op het ont
wikkelen van een optilnale inpassing van de nieuwe infrastructuur. 

Doel van het voornemen 

Uit de hiervoor aangeduide probleemstelling moet in het MER het doe!, 
het samenstel van cloelstellingcn. van het project worden afgeleid. De 
fonnulering van het doel is bepalcnd voor het kader waarbmnen de al
ternatieven (rederlijkerwijS in beschoLiwing te nemen midclelen om het 
gestelcle cloe! te bereiken) dienen te worden beschreven. Een cluidelij
ke omschrijvlng van de cloelstellingen, zo mogelijk in taakstellencle 
zin, is dan ook noodzakelijk !(waHteitsverbetering van het goederen .. 
verveer en wclllcht volumege1eidlng zullen daartoe behoren. 
Het is vercler dUiclelijk clat mel cle Betllwelijn cliverse cloelstellingen 
worclen nagestreefcl, waarllij diverse actOl'en zijn betrokken. zoals cle 
NS. het Minisi:erie van V&W, het Nec1erlanclse VTachtvervoer, de Hotter
daInse haven, hel Europesc achtcrland, de ITlilieubeweglng en particu
liere betrokkenen. Voor een evenwichtige afweging van alle betrokken 
belangen is een systcrnalische beschouwing over de vraag welke actoren 

3 Zie bijlage 4, rcaeticDr. 401, 891 c.a. 
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4.1 

met welke doe1stellingen gecliend ziJn. van beJanl!,. Daarblj spelen 
economische belangen (bedrijfseconomisch. sectoraal, nationaal) en 
milieubeJangen (lokaal. regionaal, intemationaal) in wisselende sa
menstelling een roL Spanningen tussen diverse doelstellingen zullen 
dUidelijk moeten worden aangegeven, alsmede de mate waarin met de 
aanleg van de Betuweroute (inclusief oversJageentra/ aansJuitpunten) 
geprobeerd wordt deze spanningen te verrninderen dan weI op elk der 
relevante doelstellingen wordt geprobeerd in te speJen. Dit vergt on
derrneer een onderbouwde 'verlaling' van de uitgangspunten van Vinex 
en SVV-ll dee1 naar het operationele bes1uitvorrningsniveau van de 
Betuweroute. 

DUidelijk zullen de te bereiken beJeidsdoelstellingen moeten worden 
gefomlUleerd, waaronder clie op het gebied van het milieu en de mobi
liteitsgeleidlng (veranclering 'modal split' "leg/water /rail/pljplel
ding). In het MER mag hel cloel niei zo beperkt worden gefom1Uleerd, 
dat altematieven/varianten, die iechnisch of economisch minder aan
trekkelijk maar voor het milieu wel gunsUg zljn, op voorhand worden 
uttgesloten. Daarbij client niet uitsluitend gedacht te worden aan het 
vermijden of zoveel mogeJijk beperken van de hinder en de schade voor 
het landschap, maar oak aan de bevordering van de kwaliteiten van het 
milieu. 
Ann de hand van de fom1ulering van het doel (de doelslel1ingen) die
nen concrete beoordelingscrilerla te worden afgeJeid waaraan de a1-
tematieven en varianlen die in het MER worden uitgewerkt, kunnen 
worden getoetst. Bierioe behoren milieunom1en en streefwaarden (even
tueel nadere rangschil<lung volgens de lhema's uit het Nationaa1 Mi
lieubeleidspJan) . 
Bij de presentalie van de c10elslellingen en de dam-van afge1eide be
oorc1elingscriteria zou ook een expliciete rangorde in prioriteiten 
moden worden aangeven. omc1at le verwachlen is dat de doelstellingen 
op bepaalde aspeeten slrijelig zullen zijn. Welke doelstellingen heb
ben de hoogste prioriteit, welke zijn meer secundair of afgeJeid? In 
hoeverre is er c1aarbij sprake van urgentie in tijd (snelheid van cf
fectueren)? 

TE NEMEN EN GENOMEN BESLUITEN 

.ArtikC! 41j, lid 1, onder c van de Wabm: 
Ecn MEH bcvat ten rninsle: "ecn cwndufcifng van de besluiten bjj de uoorhereiding WOctf1)On. het 
milfeu-eJjectrapport worcit fjemcto.h:t, en een oucr7.ichl. uan de eerder genomen besluiten van 
overheidsorgo.ncn, die belreldcing hebben op de voorgenomen udiuiteit en de beschreven alter" 
natieven. " 

Te nemen besluiten 

Duidelijk moet worden aangegeven: 
. ten behoeve Vall welke besluilen hel MER wordl opgesteJd; (trace

vastste1Ung en locatiekeuze rangeeren1placement e.d.) 
. wat de status is van die besluilen; 
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4.2 

· wat de graad van detaillering van ele vast te stellen plannen .is; 
· welke besluitvon11.ingsprocedure wordt gevolgd en welke aelv.iesorganen 

en -instanties daarbij fornlee! of infoffilee1 zijn/worden betrokken; 
· wat de tijdplanning is; 
· hoe ele bes!uitvoIl11ing zal verlopen over de vervolgbesluiten (via 

welke procedures, met welke adviesorganen en inspraakmogelijkheden, 
met welke tijdplanning). 

Tevens moet worden aangegeven, in hoeverre het zinvol is om de be
s]uitvOIl11ing over het trace of ele realisat.ie van verschillende maat
regelen op elkaar af te stemmen (bijvoorbeeld herziening van streek
plannen danwel beslemmingsplannen). 

Bet MER moet duidelijk maken in hoeverre de Minister van Verkeer en 
Waterstaat als bcvoegd gezag het goederenvervoer over de weg, al dan 
niet in combinaUc met railvervoer, kan en wil beinvloeden . 

. Randvoorwaarden 

Bet MER dient aan te geven, welke tel' zake doende overheidsbesluiten 
en openbaar gemaakte beleidsvoornemens beperkingen opleggen aan het 
besluit, waarvoor het MER wordt opgestelel (elit onder vCIl11elding van 
de status van deze bcsluilen en voorncmens). Naast ele relevante wet
ten (wet geluidhinc1er, wet op de bodembescheIl11ing e.d.) en bijbeho
rende uitvoeringsbesluilen kunnen hierblj ook voornemens ult oneler
meer de volgende beleidsclocurnenten een ral spelen: 
· Tweeele Structuurschcma Verkeer en Vervoer; 
· Vierde Nota RUirntelijkc Orc1ening extra; 
· Nationaal Milieubeleic!splan en Nalionaa.1 Milieubeleidsplan Plus; 
· Nota "Omgaan met risico's"; 
· Concept-nornlen tril.1inghincler; 
· Natuurbeleidsp]an; 
· Structuurschema Natuur- en Lanc1schapsbehoud; 
· Structuurschema Lanc!inrichling en de documenten tcr voorbereieling 

of uitvoering van ruilverkavelings- of landinrichtingsprojecten in 
de regio; 

· Structuurschema Openluchlrecrealie (1984) en/of het Structuurschema 
Landbollw. Natuur en Openluchtrecrealic; 

· Slrucluurschema/Belciclsplan Drink- en Industriewatervoorziening; 
, 1VIeerjarenprogrannna Infrastructullf en T'ransport; 
· Derde Nota Vifaterhuishouding; 
> Streekplannen, besleunntngsplannen, structutrrpiannen en andere in

richtingsnota's van de belrokkcn provincies/ gemeenten (zoals de no
ta VerstedeJ.ijking zuic1v1cugel Zui.d-Holland en het (gelderse) 
uiterwaardenbeleid). ; 

· gemeenlelU],e beleidsvoomemens en convenanten die be trekking heb
ben op verkeer en vervoer of milieu (zoals mHiel.lzoneringsplannen) 
en/of op aanzienlijke stede.lijke hcrstructurering; 
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5. 

5.1 

· waterhuishoudingsplannen. waterkwaliteits- en -beheersplannen van 
4 

walerschappen; wijziging van de drinkwaterwinning (Zoelen) ; 
· grondwaterbeschemlingsplannen; 
· milieukwaliteitsplannen: milieubeleiclsplannen; 
· de nota Randstadgroenstrucluur (meeIjarenplan bosbouw); 
· provlnciaa] verkeer- en vervoersplannen; 
· Re]evante lndicatief Mecljarenprogramma's (Milieubebecr. geluid); 
· MeeIjarenuitvoeringsplan gcluiclhincler; 5 
· Relevante sectorplannen en gebiedsaanwijzlngen (stiltegebieden. 

aangewezen gebieden en elementen op grond van de natuurbescher
mlngswet. aangewezen Stads- en dorpsgezicbten op grand van de Manu·· 
mentenwet. Gea-abjecten, badembeschermingsgebieden en grondwaterbe
schemlingsgebieden); 

· aanwijzing van Grote Landscl'lappelijke Eenheden. 

Voor zover miliellkwaJiteilsnomlen. streer- en richlwaarden een raj 

!eunncn spelen bij de besluitvonning. clienen zij te worden betrokkcn 
bij de vergeJijking van de alternalicven!varianten. Zijn er nag ande
re van ie voren vaslgeslelde toelsingscrileria of kengetallen (bij
voorbeeld: zonering spoorwegla waai, risicocontouren random het ran
geeremplacement)? Zijn er wat elit betreft internationale ontwlkkelin
gen te voorzien? 

Tenslotte zal moeten worden aC1ngegeven welke andere beslllitcn later 
nag genomen zuBen moe ten worden teneinde het project ten uUvoeT te 
!eunnen brengen. Hierbij kan geclachL worden aan wijziging van streek
plannen en bestemmingsplannen. verlening van vergunningen (bouw- en 
aanlegvergllnningen, vergunningen ingevolge de ontgrondingenwet etc.). 

ALTERNATIEVEN!V ARIANTEN 

Artikel 41 j, lid 1, onder b VHn de Wabrn: 
Een MER bcvat ten minstc: .. een b('schrfjving van de voorgenolTlerl ().ctivitett en van de wjj7.e 
waarop zij zo.l worden uitgeuoercl, ulsrnede [Jan de oltematieven daarvoor, die redelfjkerwfjs 
in beschouwing di-enen I.e worden oenomen". 

Algemeen 

Onder 3, J. is a1 enlgs7iIlS ingegaan op andere vervoersalternaticven 
voor het voorneIllcn tot aanleg van een nieuwe Betuweroute op strate
gisch niveau: naast railvervoer is rneL nan1e stinlL11eril1g van velVeer 
over vaanveg voor containers en bulksioiTe~n, die niet bed.erfeJijk 
z-Un en niet 8.1 te s~nel ter plaatse rnoeten zijn, te overwegen uH mi·, 

4 Zie ook bijlage 4, rcactienr. 129, 194, 415 <-,.a. 
5 Zoals het gebicd Weide Ouele Rijnslmngcn, in de Alblasscrwaard c.d. 
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lieu-overwegingen. Ook aan bulkvloeistoffen per buisleiding kan wor
den gedacht. Er bestaan goede vaarwegen (en autosnelwegen) parallel 
aan de Bctuweroute, richting Emmerich. 
Deze lype alternatieven dienen in dit MER op strategisch niveau aan 
de arde te komen. Oak in het geval van zwaarwegende kabinetsvoome
mens tot de ontwikkeling van de Betuweroute, mals het tweede SVV en 
Vinex, is de noadzaak (realiteitswaarde) van het project tc onderbou
wen in het spanningsveld tU8sen ecanomische haalbaarheid (voldoende 
markt gelet op investerings- en exploitatickosten), mogelijke milieu
voordelen (minder energieverbnlik en emissies), de ecologische en 
planologische inpasbaarheid van spoorwegtracevarianten en de mate 
waarin nadelige milieu-effeclen reslercn, 
De noodzaak/wenselijkheid ZOU met name op macro-economisch niveau be
handeld moeten worden (zie 3.1.). 
Het gaat verder vooral om ele lracekeuze (lraeebes]uil), de wijze van 
aanleg en van hel gebruik. 

Voor een besluit over een onderdeel van het goederenspoorlijntrace is 
een beeld nodig van ele folale ruimlelijke inrichting van de betref
fende zone, zodat ook de gevolgen voor andere nag in deze zone plaats 
te vinden activileilen cluiclelijk worden. Door een bepaalde beslissing 
over het vast te steUen lrace van de gaederenspoorlijn worden alle 
volgende beslissingcn gecondiUoneerd. 
Vaoral in een gebied waar veel nieuwe activiteilen zijn gepland in 
een beperkte zone, mals ele Zuidl1ank van Rotterdam, is ten behoeve 
van de besluitvorming een zogenoemcle "volumetoets" nodig. De volgende 
vragen moeten claarbij worden beantwoorcl: 

a) Is het mogelijk in de beperkle mimle een plck te vinden voor alle 
gedachte aclivitcilen, mdanig dal gesproken kan worden van ruim
telijke kwaliteit? 

b) Is het mogelijk al deze activileilen te plaatsen en te latcn func
tioneren binnen de vanuil het milieu geslelde randvoorwaarden? 

c) Zijn er voldoende financicn beschikbaar am de im-ichting volgens 
gestelde kwaliteitseisen l.lil te voeren? 

In de starinoUUe warden dc liggingen van de voorgestelde trace's en 
de eigenschappen van hun omgeving sJechts globaal aangeduid. B\jzon
dere si.tuaties leI' plckkc kunnen in elit stadium derhalve moellijk 
concreet worden aangegcven. De beschrijvingen in het MER zullen wel 
die n1ate van concreetheld n10eten hebben, die nodig is vaar vaststel
ling van het trace, clit voor de diverse delen van de lolaIe goederen
spoorlijn, Bij het een en ander zal TI10eten worden uitgegaan van "up 
to dat.e" kaartnmt.eriaal en andere gcografische!planologische informa
tie. 
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Mede naar aanleiding van de beschouwde inspraakreacties en na een 
orH~nterend veldbezoek aan mogelijke knelpunten. is de Commissie van 
melling. dat de diverse tracevarianten in drie categoric en kunnen wor
den ondcrscheiden: 

tracevarianten die oj) voorhand een nadere uitwerking verdlenen. 
zoals in iedcr geval een trace met mm<imale bundeling met bestaan
de hoafdtransportassen; 
tracevarianten die eersl nacler oj) hun merites maeten worden beke
ken; 
tracevarianten waarvan de realiteitswaardc gering is. 

De Commissie wi! zich ten aanzien van de diverse iracevarianien tot 
de volgende hoofdopmerkingen beperken. 

Blad 1: 
Bundeling mel cle Alb verdient VTuwel steecls de voorkeur en dan weI 
op 20 kart mogelijke afstanel claarvan omc18t anclers onnoclig vee] groncl
verlies. exlra gebieclsversnippering en overhoeken ontstaan. (bijvoor
beelcl in de polcler Binnenlancl). 

Bijzandere aanclacht verclienl een trace ter hoogte van Rotterclam-Zuicl 
/ Vaanplein e.cI. pal len Nom-clen van cle Alb. zoals voorgestelcl claar 
de gemeente Rotterdam. in combinatie met een trace via Barenclrecht 
(cle bestaande spoorlijn verbreed) en lUjlhoek ten zniclen van Henclrik 
Ida Ambach! omgaand (cloor kassengebieclJ. ele Noorcl Irruisencl waarrla op 
cle Alb bij Papendrecht wore1t aangesloten G 

Bij Sliedrecht / Harclinxvelcl-Giessendam 20U aan een sterke bundeling 
met cle Alb kunnen worden gcdachl. waarbij er bovenclien aan lean worden 
gedacht cle bestaande Alb flam de Noorclrand van de woonbebouwing te 
verleggen. 

Zuidjlank van Rotterdam 
In cle Zuicillank van Rotlerclam zijn reeds vee! activiteiten geconcen
treercl en het gebicci staal in hoge male onder druk voor het uitvoeren 
van nieuwe activiteilen. Het bctren omvangrUke werken ier verbete
ring en uitbreiding van weg- en railinfrasiructuur. leiclingstraten, 
kunstwerken voor vrUe kruisingen. cle aan deze weginl'rastructuur ge
koppelcle zogenoemcle C-localics voor beclr.Uvigheid waarvoor het 
Rotterclamse havengebiecl geen pJaats meer heeft_ cle hoge snelheicls
spoorlUn (TGV). rnelrovcrbinclingen naar de nieuwe woongebieelen, de 
lokatie van ornvangrijke nieuwe woongebieden, herinrichting (landin
rlehting) van hcl. kassengebiec1 recreatiemogelijkheden voor cle bewo
ners, enz, 
AI deze activiteiLen rnoden zodanlg ruin1te1-Uk plaatsvinc1en dat de in. 
het gcbieel (nag) aanwezige ecoJogische en landschapswaarden zoveel 

6 Zic bijlagc 4, reactienr. 554, altcrnaticf II 
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rnogelijk gespaard blijven or vcrbetercn. De resulterende rnilieukwali-
7 

teiten vanwege deze eumulalie van invloeden is daarbij van beJang . 

Blaa 2: 
BundeJing met de hoogspanningslijn is niet zinvol (variant G). Va
riant G geell doorsnijcling van het kwelgebied in de polder Binnen
tiendwegs en andere polders lot bij Arkel. Een aandachtspunt is de 
kruising met het karakteristiekc waler bij Giessenburg. 

Het doorsnijden van dichte woonbebouwing, zoals in Leerclam, lijkt 
geen wenselijke oplossing. Waar wenselijk zouden de spoorweg met de 
A15 samen orn de bebouwing heen rnoeten worden geleid. 

Blaa 3: 
Zoals ook uit vele inspraakreaeties blijkt, doorsnijclt de traceva
liant J cle tol nu loe nag gehed open landschappelijk waarclevolle ge
bieden tussen Buurma]sen, Buren en Kerk-Avezaath. Het betreit een ge
biecl van oeverwallen en kommcn, vanouds behorencle tot de Linge. Voor 
dit trace J clienl (evena]s vooe G) ie worden overwogen een altema
tief trace te ontwikkelen, clal de prioriteit legt op clirecte buncle
ling met hoofdinfrastruclu ur. 
lndien de voorkeur naar een trace langs de A15 uitgaat, kan het aan
tal verbindingstracC's worden uilgebreid met een gedeelte van de be
staande spoorlijn. Een eventuele aansluiting via cle lijn Geldermalsen 
West naar trace Q verdienl aandacht. 

Blad 4: 
Geen opmerkingen. 

Blad 5: 
Trace BB zal niet zander schade aan de Rijnstrangen kunnen worden ge
bundeld met de loekomstige A15 in de Overbetuwe. Ook BB zelf ligt 
zeer dichl bij cleze Rijnstrangen (een "Wetland" van Europese beteke
nis). Trace AA maakt aansluiling 0]) de rijksweg Amhem-Oberhausen te 
NW van Zevenaar (noorclelijk 0111 Zevenaar heen) mogclijk. 
!-Iet is voor dit dee! van cle Beluweroute van essentieel belang clat 
dUiclelijkheicl wordt verschall over de status van cle besliSSing waaT 
de aansluiting met hel DB-net zal moeten plaatsvinclen 8 
Bet is van belang na te gnan in hoeverrc de aansluiting op het DB-net 
kan plaatsvinden, wals bijvoorbeelcl via Nijmegen-Groesbeek rlchting 
Kleef (oncler gebwikmaking van hel diepgelegen rangceremplacement 
Nijmegen). 
De toeko111stige aansluiUng J.11et l.Unen r18ar het Noorden. zouden (fndi
catief) D10eten worden ultgewerkt. 

7 Zic bijlage 4, rcacticnr. 551 c.a. 
8 Zic bijlage 4, rcaktic nr. 588, 590, 891 c.a. 
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De criteria welke gehanleerd worden bij de keuze van de Betuweroute 
als geheel en van de dedtraees, dienen geexpliciteerd ic worden, 

Mogelijke criteria zijn tenminste: 

- 20 veel mogelijk directe bundeling met bestaande hoofdinfrastruc
tuuT (hoofdtransportassen), Aldus worden lineaire geluid- en tril
lingsbronnen en zones met lransporlrisico's gecombineerd en wordt 
zo veel mogelijk (indirect) ruimtebeslag, verdere versnippering, 
barrierevomling en het ontstaan van (lastig bereikbare en in le 
richlen) overhoeken voorkomen, (Bundeling met de beslaande Betuwe
lijn hoort hier zeker niet overal toe), 

- 20 veel mogelijk niet door stedelijke gebieden; 
- 20 min mogelijk mate van geluic1hinder (emstig, vrij emstig, 

licht); 
- Geen/zo min nlogelijk slaapverslorlng; 
- zo min mogelijk lrillinghinder: 
- vennijden van het verhogen van risico's ten aanzien van de waterke

rende functic van c1ijken: 
- voorkomen van aanlasling van karaklerisUeke water lop en; 
- zo min mogelijk woningen en anc1ere kwetsbare objecten binnen be-

paalc1e op kaarl aangegeven veiligheic1sconlouren (inc1ivic1ueel risi
co); 

- cen zo laag mogelijk groepsrisico; 
- c1e beheersbaarheid van milieuaantastingen bij calamiteiten; 
- geen/zo min mogelijk verstoring van stiltegebiec1en; 
- geen/zo mtn mogelijk c100rsnijcling van natuurgebiec1en (weic1evogelge-

bieden, ganzenpleisterplaalsen e,e!.); 
- minimaal aantal en lengle van nieuwe doorsnijc1ingen van het land

schap die niet gebuncleld zijn/worden Inet de hoofclinfrastmcluur; 
- aanlasting van ecologische hoofc1strLtctuur (inc!usief verbinc1ingszo-

nes); 
- versterking van ecologisehe hoofdslructuur 
- aantasting van archeologische/culluurhistorische en gea-objecten; 
- vermijc1tng van gclijkvloerse kruisingen en kruisingen met behulp 

van hoge viac1ucten; 
9 10 

- andere tcchnische en -planologische obstakelf2. ' zoals 
Iijke uitlegmogelijkheden II ell lanc1ll1nchtingsprojecten 

stec1e-

.' On1vang van benocllgde, zandwinnlng en transport in Ewnlegfase. 

Voar de bovengenocrnc1e criteria nloe-i. cen waarderingsmaat worden aange
geven of cen toe le passen rnclhoc1e. 
Mogelijk is een nader onderschtid zinvol In hoofdcriterIa, die in een 
ecrste stap aneen worden toegepast en algernene crIteria die pas bij 

9 Zic bijlagc 4, reacticnr. 581, 594 <:.<1. 

10 Zic bijlage 4, rcacticnr. 600 c.a. 
11 7.A)a1s de inr1chtingschcts Over~rkluwc. 
12 Zic bijlage 4, rcaelienr. 264, 556, 596 c.n. 
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een meer diepgaande uitwerking van vooreersl veelbelovende traceva
rianten cen rol gaan spclen. 

In deze cerste stap zulIcn ook gebruiksmodalitcitcn een 1'0] moeten 
spelen. Het gaat prirnair om: 

- de aard van het roll end materieel en van de bovenbouw (ge!uidemis
sie, aslast); 

- de wenselijke snelheid (160 km/u voor llchte goederentretnen en 100 
a 120 krn/u voor overtge goederen stclt de startnotitie 01' pag. 5) 
per tracegedeelte; 
de aard van de ie transportercn goederen (categoric van gevaarlijk
heidi, de tnmsportwijze (spoorketelwagens, tankcontainers, gecom
bineeed transport) en de aard van de trein (treinlading, wagenla
ding / gecombineerd vervoer). 

- verdeling over de dag, avonc1, nacht. 

Er is nog een onc1erc1ee1 dat ruimlelijk en in milieu-opzichten bijzon .. 
dere aanc1aehl vraagt: de inrichling van het (rangeer)emplacement/
ovcrslagcenlrum 01' een nac1er ie hepalen Iocalie Iangs de Bctuweroute. 

Rangeeremplaccmcnt(en)/overslagcentrl.lm 
De noodzaak van een rangeeremplacement{.overslagcentrum in de Betuwe 
zal afzonc1erlijk moe len worden onderbouwd 3. 

Zo'n empIaeement/overslageenirurn is welliehl zo omvangrijk in zijn 
consequenties dal evenlueel in een afzonderlijke volgprocedure een 
concreet uitvoerings MEl, op zijn plaats kan zijn. 

De slarlnolitie geefl weinig concrete informatie over doelstelling, 
omvang en modaliteiten van hel (rangeer) emplacement respectievelljk 
overslageentrum. Het is bekend, dal in het eontainervervoer overslag
plaatsen belangrijkc knooppunten zijn. 
In het MER moet duic1elijl< worden gemaakt in hoeverre een dergelijke 
(rangeer)emplacemenl/overslagcentrum worc1t gebruikt voor zaken zoals 
overslag en herverc1eling van containers met dezelfc1e bestemmtng van 
goec1eren (komende uil vcrsehLllenc1e plaatsenl. tUdelijke opslag van 
proc1ucten waarvoor c1e proclucenl zell' geen voorraac1 meer aanhouc1t, 
eenvoudige D10ntages en pa.kkets<':unenstelHngen, wijze van rangeren/sa," 
menstel1en van treinen enz. De lend ens is in1rners, dat veel handelin
gen die vroeger cloor de bbricant ze1f p;ebeurden, TIU door de tran
sportondernen1crs worden afgehandeld. 

In het MER moe( dl.liclelijl< worden wat dal betekent voor werkgelegen-
heid, fuln1tebeslag dOOT parkeerLerreincn, vaor 
opslagplaatsen, hal1en e.d. en wat. daarvan de 
als geIuidhinder, risico's. lanclschappelijke 

13 Zie bijlage 4, rcucticnr. 607, 891 <:.a. 
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5.2 

5.2.1 

zijn. AandachLspunten daarbij zijn de omvang van het verkeer over de 
weg van en nam hel (rangeer)emplacement/ overslagcentrum. de noodzaak 
van nleuwe weginfraslrucluur en cle milicugevolgen daarvan. 
Oak aan de rioleringswerken van het emplacement client aandacht te 
worden besteed. 

HoofdcIiteria voor de lokatiekeuze zijn: 
- rutmtebeslag: 
- geluidhinder; 
- risico-aspecten; 
- de opttmale plaats gocdcrenvelvoerseconomisch gezien; 
- aansluiting aan de weginrrastructuur e,d. 

Andere localies clan de in cle starlnotilie gcnoemde zouden oak moeten 
worclen beschouwd. alhankeLUk van hel passagepunt van de grens. 

De voorgenomen activiteit 

DeeJactiviteitcn 

Bij de aanleg van nieuwe spoOlverbindingen kunnen onder andere de 
volgende deelhandeHngen een ral spelcn: 

· het bouwrijp maken (verwijclering van gebouwen, vegetatie. graaf
werkzaamheden e.d.) 

· afvoer en hergebruik vall grond die wordt verwijderd ten bchoeve van 
de aan ie leggen spoorwcggecleellen (de aarden baan) en bijkomende 
werken 

· grondmechanische en hydrologische ingrepen (fundering, verzakkin
gen, wegpersingen, bcmaling, bronbemaling e.d.) 

· eventuele aanleg, gebruik en verwijdering van iijdelijke hulpwegen 
· eventueel zanclwinning en mogelijk cle opslag van ophoogzand, grind 

en steenslag of van altcrnatieve materialen; transport van mate
riaal naar de plaats van gebruik en verwerken van dit materiaat. 
Als gebruik van allernalieve ophoogmalerialen word I overwogen. moet 
worden aangegeven om welke malerialen hel gaal. en moel bij de be
schrijving van milieu-efreclen aanclachl worden besleed aan de ge-
volgen van gebruik van deze malcrialen (vg1. vooronlwerp Bouwstof
fenbesluil) . 

, Aanvoer van de bovenbol.J1vvrnaterialen (,\Nerkt.erreine:n d8Clrvoor). 
,De eigenschappen van hel Le gebrui.ken spoormateriaal (o.a. ver-

voersveiligheid. ge1uidskaralcLerisUeken. levensduur) dienen ie 
worden beschreven. 

, Bouw van kunstwerken. 
Aangegeven moet worden, in hoevelTc aansluit,ing, uitbreiding, ver
plaatsing of vefbelering van laad- en 10spunten en rangeerterrCinen 
kan worden overwogen. 
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5.2.2 

· (Nachtelijkj onderhoucl. 
· Aanleg of herziening van eleklriciteitsvoorziening voor het rail

vervoer, zoals hoogspanningsleiclingen en verdeelstations 
· Aanpassing van voorzieningen aan grotere snelheden. 

Aanvullende milieubcscherrnende maatregelen 

Nagegaan moet worden, welke maatregelen kunnen worden genomen om 
(plaatselijk) milieuproblemcn tegen te gaan of ie verminderen. Zowel 
blijvende als tijdelUke (iijdens de aanleg) milieuveranderingen vcr
clienen aanclacht te krijgen. 

Aan de volgencle milieubeschenllCnde maatregelen kan bijvoorbeelcl wor
den gedacht: 
· gelllidemissle-heperkcnde maatregelen, aanpassing van snelheden (met 
name's nachts), de wijze van llitvoering van de bovenbouw (langge
last spoor e.e1.), te tretTen voorzicningen bij eventllele overwegen 
en de algemene eonceptie van hel rollcncl materieel. 

· bundellng van lineaire geluidbrmmen, waardoor de geluidhincler min
der is dan bU spreicling van de verbindingen 

· geluidafschermende maatregelen, zoals tunnels, verdiepte ligging, 
schermen en wallen, waarbij een afweging client plaats te vinden met 
visueellandschappclijke etTeclen. 
Indien emisSiebeperking, buncleling en afschernling van gelllid niet 
tot acceptabele resullalen leiden, clan kan aanvllllend ook worden 
overwogen om geluidsisolerencle maatregeien ie tTetTen bij bebouwing 
die ondanks cercler genoemcle maatregelen tach aan geluiclhincler 
blootstaat. 

· het tegengaan wan trillinghlnder eloor maatregeJen bij de bran. Wel
ke realistiese mogelijkheden zijn er in elit verb and? 

· 'milieuwrlendelijk' gebruik en beheer wan de bermen 
Bermen Iangs een spoorbaan bieclen goede mogelijkheden voor flora en 
fauna. Ze zouden niel mogen worden betreden en het beheer en onder
houel zou in cen hand moelen zijn. Te denken is oak gefaseerd maaien 
en a[voer van he[ maa.isel. ter bevordering van de ecologische di
versiteit. 

· inpasslng van de spoorwcgvcrbindingen in het landsehap 
Hierbij moet onder anelere c!uidc]ijk worden, of de spoorweggedeelten 
zoclanig in het beslaandc landschap kan/kunnen worden ingcpast, dat 
ele samcnhang lussen (in verbancl mel hun ontstaansgcschiedenis, be
woningsgeschieclenis en gronclgebruikj lypische Jandschapsvormcn 20 

min mogelUk "voTe'll aangeLasL Tcvens rnoet 'worden aangegeven, hoe de 
infrastructuur de ecologischc hoordstructuur, zoals die in het Na
tu urbeleidsplan is aangegeven, ontziet of zc1fs versLerkL 

o berelkbaarheld bij calamHeiten* 
o snelheldsbeperkende maatregelen voor verschillende tracegecleelten 

kunnen worden overwogen. 
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In het algemeen geldl. dal een verlaging van de gemiddelde snelheid 
tot een vermindering van de geluidemissie en van het energiegebmik 
(en dus oak tot een reductic van CO -uilstool) kan leiden. 

· onderdoorgangen of overbrugg;ngen om (bestaande of aan te leggen) 
ecologische barrieres te overwfnnen. 
Het gaat hierbij o.a. om de verbinding tussen de zomer- en winter
biotopen van amfibieen en am trelrroutes van zoogdieren. Dergelijke 
voorzientngen kunnen worden gerealiseerd door overdirnensionering 
van Wrastructuur dan weI door speciaal voor di! doel aangelegde 
verbindtngen. 

· aanbrengen van afslultende bodemmaterlalen (folies. klei.1agen) in 
of onder de aardenbaan am veronlreinigd percolaat. al dan niet als 
gevolg van calamiteilen of bestrijdingsmidelelen (bij waterwingebie
elen). op le vangen en geconlroleerel af te voeren. Hierbij moet 
vaaral aanclachl worden besleed aan eluurzaamheid. controlemogelijk
he den en moge1ijkheclen lol hersle!. 

Beschermlng kwaliteit van gyond- en oppervlaktewater 
Het aanbrengen van voor.deningen clie hydroJogische isolatie van het 
spoorweglichaam ten opzichte van de omgeving mogelijk maak!. De voor
zieningen kunnen bestaan uil een stelsel van berrnsloten. stuwen en 
afsluitbare dl.likers. die hel mogelijk maken ingeval van een calami
teit de verspreicling van milicubclaslende stoffen via het grond- en 
oppervlaktewaler legen le gaan. 
· heheer van grond- en/of oppervlaktewater gerichl op tn stanel hou

cling of herstel van kwel en verrnijeling van cle aanvoer van gebiecls
vreemel water; elil ler bevordering van eell optimale ontwikkeltng van 
gronelwateralhankelijke ecosyslemen. 

In het kader van verbelering van c1e leelhaarheid moet ook speciale 
aanelacht worc1en geschonken aan de natuur- en lanc1schapswaarc1en zoals 
die in bijlage 3 bij ele slarlnolilie "Un aangegeven. 

Voor aUe maalregelen geJcll. dal bezien moet worden hoe de verdeling 
van de werkzaamheden over de seizoenen zodanig kan plaalsvinden. elat 
rekentng wordt gehouclen mel ele verstoringsgevoeligheid van het eco
systeem. Een voorbeelc! is om nooc!zakeluke tijdelijke peilverlagingen 
20 vee! mogeJijk lc laton plaalsvinden in de nazomer of etc wtnter, 
omelat dan de dIccion op cle vegetaUe geringer zijn dan in het voor .. 
jaar of de zomer. Oak mel broed- en paartijd van verschillencle dier
soorien kan rekening worden gehouclcn. 

Bet MER nlOet die ll1aatreg:e1en aangcvcn, die Ckunne-.n) worden overwogen 
bU de te nernen besluilen. Voor zovcr op het nlveau van de strate
gisehe keuze. respccUeve1ijk de I.raeekellze relevant. moe ten de maa1-
regelen nader worden gespeeilkccrd.. 
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5,3 

Expliciet dient aandachl te worden besteed aan het mogeliik optreden 
van zg. volgactivUeiLen: clil zijn activiteiten die niet tot het 
voornemen behoren, maar claar weI door worden gestimuleerd. Hiertoe 
kunnen grolere economische, bouwactiviteitcn (bedrijfslerretnen) be
horen. 

Het niet doorgaan van het voornemen 

He! 'nulaltematiei' is de ontwikkeling, die optreedt wanneer er geen 
(extra) maatregelen worden genomen om de vervoerssituatie tussen 
Rotterdam en Zevenaar via de Beluweroute te verbeteren en wanneer de 
vervoerstntensiteiten elclers zich 'aulonoom' ontwikkelen. Daarb\i 
wordt er van uitgegaan, dat die activileiten, waartoe reeds is beslo
ten, worden uilgevoerd. 
De groei in hel goeclercnvcrvoer zal clan grotendeels cloor de optics 
vervoer over de weg of over waler in Nederland worden opgevangen, dit 
al dan nie] in eombinalie. 

Een goode beschrijving van het 'nulalternalicf omvat tevens de ande-
14 

re voltooide. lopende of binnenkort to starten activiteiten tn de 
omgeving van cle tracevarianten, waartoe reeds is bcsloten, zoals aan
leg van wegverbindingen, uilbreiding van inclustriele of woonbebou
wing, wljzigtng van grondwalerwinning, lanclinrichting, bosaanleg en 
toeristiseh-reereatieve onlwikkelingen. Het gaat hicrbij am aetivi
teiten, die bepalenc1 zijn voor de 'autonome' onlwikkeling van het mi
lieu. 

Ter bevorc1ering van een goee! begrip van het 'nulalterrlatief is het 
nodig het landelijke en wellieht zelfs het internationale beleid ten 
aanzien van milieu, verkeer en vervoer te onderseheiden van c1e speci
fieke maatregelen, die uit clit be]cid voorlvloeien en die dus tevens 
clee! kunnen zijn van het voornemen. De autonome ontwikkeltng van de 
teehnische en milieu1110clalilcilen (schoner vervoer) van andere goede
renvervoerswijzen zoals ovcr de weg en per schip client bij het "nul
altematief' globaal <1an cIe orcle le komen. 

Met andere woorden, he! gaal len eerst om de bestaande milieusitua
tie, voor zover relevant. Hel gaDl ten twecde om de te verwachten 
autonorne ontwih:ke1ingen Gp f;oec1erenvCJvoersgebIed naar het duitse 
achterland en VEnIer (via waLer en weg; zie oak par. 3.1), Bet gaat 
ten derde OID de <:1.ulonorne ontwlk~keling van het goederenvervoer over 
bestaande spoorlijnen. Ten viere!e gaat het om de (autonome) n.limte
l~jke ontwikkelingen OUl en nabij de uit te werken tracevarianten. 

Het MER dient beargurncnteercl aan to gcven, of het 'nulalternalief' 
als redelijkcrwUs to beschouwen allernatief in aanmerking kom! voor 

14 Zie ook 5.1, zoals bijvoorbcclcl len aan7-icn van het gebicd len zuidoos1.en van Hottcrdam. 
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5.4 

uitwerking in de nola/MEl<. in heL liehl van de probleemstelling. Als 
dit niel het geval is, dicni hel 'nulallerrlaUef loch te worden be
schreven, maar dan aUccn als referenlie voor de andere alternatieven 
en als basis voor een voorspclling van de 'auionome ontwikkeling van 
het milieu' (zie ook hool'dsluk 6). 

Het alternatief waarbij 
heden ter bescherming 
past. 

de 
van 

best 
het 

bestaande mogelijk
milieu worden toege-

In principe kan dit allernalicl' worden beschouwd als een combinatie 
van een zo milieuvriendelijk mogelijke keuze op elk van de genoemde 
deeltrace's en deelterreinen, elit in combinatie met nadere milieube
schelmende maalrcgclcn en evenLueel naLuurbouw. Oak op lokaal deel
traccnivcau zal een rneest milicl.Ivricndclijke oplossing moe ten worden 
ontwikkeld. 

Het hoofdelemenl van dil zogehelen meesi milieuvriendelijke alterna
tief is -waar mogelijk- een clirecle/strak]<e/compaete bundeling met 
bestaande en nieuw le ontwikkelen lroofdtransportassen. 
V~~r het deel waar de A15 onLbreekt tot aan de aansluiting op de 
duitse goederenspoorlijnen, zal het forrnuleren van elit alternattef 
tijdens lret opslellen van heL MEl, meer gestalte dienen te luijgen, 
als ook dUidelijk is, welke miliell-efl'ecten de verselrillende varian
ten van deelaeliviteilen (zie par. 5.2.1) kunnen veroorzaken. 

Andere elementen voor hel me est milieuvriendelijk alternatief kllnnen 
zijn: 
· een nacrrtverbod voor bepaalcl (zwaar) transport over het spoor; 
· een dtfferenliaUe van snellreclen over het spoor (vgl. geluidhinder 

en risico's). 
· cen verschuiving van goec1erentransporl van naehtelijke en avonduren 

naar uren overdag. 
· gesloterr treinen, minirnalisering van de verblUnUd en volgsysteem 

voor het transport van de meest risico-volle stoffen. 
· Een verdiepte Jigging or een tunnel or een overdekt trace waar wen

selijI<. 
· (Zie oak paragraaf 5.2.2). 

De Cornrnlssie beveelL ook aan on} na le ga.8.n welke reaHteitswaarde kan 
worden gehecht aan cen aHcrnaUef, w<1arhU het totale volume van te 
transporteren goeclcrcD {weg/water/rail} rninder graeit dan in de 
startnotitlc is aangeduld, 
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6.1. 

Bet accent voor het meest milieuvriendelijk alternatief zal moeten 
liggen op de meesl milieuvrtenclelijke tracekeuze (zo min mogelijk 
nieuwe doorsnijclingen. zoveel rnogelijk handhaving van ecologische 
hoofdstructuur) en cle uilvoering van allerlei milieu-besehermende 
rnaatregelen en andere maatregelen ter verbetering van de leefbaar
held. 

BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE TE 
VERWACHTEN ONTWIKKELING VAN DAT MILIEU 

.Artikel41j, lid 1, onder d van de Wnbrn: 
Ecn MER bcvat ten minsk: "een beschrfjvtng van de bestaande toestand van het milieu, voor 
20Vel" de 1}oorgenom,en acUvitdt cu" de beschrcuen altcrnaiieuen daarooor gevo1gen kunnen heb

ben, alsmede van de {e verwC!chten onlwikkding van dat milieu, indica de activiteit n.och de 
altmnatieven worden ondernornen." 

Toelich ting 
De (milieu)situatie in hel slucliegebiecl is verre van slatisch. Vooral 
de loenemend intensieve rncnselijke oecupaUe heeft geleid en Ieidt 
tot veranderingcn. Daartegenover staat de clruk naar behoud en herstel 
van natuur en landschap. 
Bij het aangeven van de autonome onlwikkeling in het studiegebied in 
relatie met de invloeden van bestaande en mogelijke (spoor)tmce's 
dient waar mogelijk ie worden uitgegaan van kenbare ontwilllielingen, 
zoals verwoord in vigerende ruimtelijke ordeningsplannen. andere 
vastgestelde beleidsnota's en gepubliceerde beleidsvoornemens. 

Algemeen 

De bestaande toeslancl van het milieu in het studiegebied dient in het 
MER aIleen le worclen beschreven voor zover van belang voor de voor
spelling van de gevolgen 'loor het milieu van de alternalieven/varian
ten en de onderlinge vcrgclijking daarvan. De beschrijving moet in
zichl kunnen verschaffen in de gevolgen clie zouden kunnen optreclen en 
in hoe deze kunnen worden vermeclen of. indlen dat nlet mogelijk is. 
kunnen worden beperkl. Eij gunslige rnilieugevolgen gaat het uitemard 
om de relatieve ~matc waarin deze kunnen worden verwezenlUkL 

Bet is van belang de inventarlsaUes per aspect in delen van het stu·· 
diegebied op diverse gec1elai1leercle schalcn te presenteren voor zover 
daannee voldoende cluiclelUk [michl worcll verschart in de betreffende 
mvloeden van het voornerncn en de alternaUeven/vaxianten daarvoor. 
De beschrUving van de besLaande toe stand van het rnilieu en de te 
verwachten ont.wikkeling van dal rnilieu, indien de activiteit niet zou 
worden onclernomen. clienl <lIs referenliekader voor cle beschr\jving van 
de ge'lolgen voor hel milieu en cle onderlinge 'lergelijking van cle al
ternatieven/varianlen. Voor een goede vcrgelijkbaarheid dient het cen 
en ander zoveel mogelijk in dezelfcle milieu'lariabelen to worden uit
gedrukt. 
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6.2 

6.3 

6.3.1 

In het algemeen kan worden gesteld dat de omvang van het studiegebied 
wordl bepaald cloor de redelUkerwijs te verwachten retkwijclte van cle 
efTectcn. Per milieu-aspect kan de omvang van het belnvloedingsgebied 
verschillen. Onzekcrheclen bij deze beschrijving dienen dUidelijk te 
worden aangegeven. 
De Commissie vraagt in hel MER voor de volgende aspecten van hel stu
diegebied de aandachl (vool' zover elie kunnen worden aangelast dan weI 
begunstigd), elit op de versehillcnc1e factoren in relatie tot de voor 
de tracevarianten relevanle schaalniveau's. 

Abiotische 
en bodem 

factoren: 

Aanc1achtspunlen zUn: 

(geo)hydrologie. geomorfologie 

- Ligging en o111vang van cloor hun gaaihdd en/ of ze1dZ8.Wl1heid bUzon
dere geomorfoiogische objeclen al dan niet in hel relief herkenbaar 
(gea-objecten); 

- aanwezige nog ongesloorcle bodernlypen; voorkomende boelemtypen vol·· 
gens de inc1eling van SUBolm; 

- de aanwezige grondwatersystemen: het nrtmtelijk patroon van grand
waterstroming, isohypsenkaarten van het eerste watervoerende pak
ket; 

- de Jigging van de inlrclcgebieden van (potenlie1e) grondwaterwirmin
gen; 

- cen aanduiding van de kwaliteil van hel freatisch grondwater (ma
cro-parameters, zware melalen); 

.. clranaigepatroon oppervlaktewateren (ligging waleriopen); de actueel 
nagestreefde peilen van hel oppervlaktewater; 

- de kwaliteit van hel oppervlaktewater en waterboclems; 
- de ligging en aarel van lokalies van bodem- en gronclwaterverontrei-

niging; 
- cen beschouwing over onlwikkelingspotenties; de gesteldheid van het 

milieu als uitgangspunt vaor moge1ijke vergroting van de natuurlij
ke rijkdom (macro- en micrograclienlen in bodem en grondwater, land
schapsecologische samenhangen). 

Biotische factoren 

Flora en vegetalic 

~ De aanwe:,dghcid van naluurgebteden (inc1usief bosscn, grienden, 
eendenkooien e.eL) a1 clan nicl bchorend tol de ecologische hookI-
structuur; 

- Het voorkomen en de verspreiding van plantesoorten en vegetatiety
pen. In hel b~zonc1er wordl hier gedacht aan indicatorsoorten voor 
milieu -conditics en levensgcmecnschappen, en bijzondere, zelclzame 
en! of bedreigde soorien en vegeiatielypen; 
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6.3.2 

6.4 

6.5 

- De aanwezigheid van grondwateralhankelijke ecosystemen (kwelgebie
den). 

Fauna 

- So orten en aantal1en van vogels. zoogdieren. replielen. amfibieen; 
vooral aandacht voor indicalorsoorten voor milieucondities en le
vensgemcenschappen; de belekenis van deze soorten uit he! oogpunt 
van natuurbehoucl; 

- FuncHes van het gebied voor de vcrschillende fauna-elementen en de 
biologisch-ecologische relaties met de dicecte en/of verdeI' verwij
derde omgeving (rourageer-. mst-. brocd-. doortrek- en/of ovcrwin
teringsgebied). Hierbij verclienen de aanwezige na!uurgebieclen en 
doortrelrroLlles bijzonclere aanclachl. 

Bodemgebruik. landschap en cultuurhistorie 

- het huidige ruimtebeslag cloor relevante infras(ruc(uur 
- een beschrijvlng van hel hulclige lanclgebrLlik alsmecle de bij de di-

verse bestcmmingsplanncn aanp;egeven funcHes, vaal' zover relevant; 
- een beschrijvlng van visueel-ruimte1Uke kenmerken. relaties daar

tussen; 
- een beschrijving van cle in hel landschap aanwezige nag gave hislo

rische kenmerken. al dan niet verbancl houclend mel het grondgebruik; 
kave1patronen. waterlopen. boornbestanden e.d.; 

- beschrijving van aanwezige archeologisch 
waardevol1e objectcn;terpen. dUken e,d.; 

of 

- beschrijving van de nec1erzetlingsstructuur en 
met het accent op die onclerclelen clie gevoelig 
isolement als gevolg van de voorgenornen actiViteit. 

cultuur-historisch 

he! re1atiepatroon. 
zijn vODr hinder of 

- Beschrijving van cle ligging en de ecologische en recreatieve waar
den van aanwczige zandwingaten orn en nabij tracevarianten. 

Geluid 

Het is gewensl c1at in het IVICE kwantttatteve informalie wordt gegeven 
betreffencle de in het slucliegebiec1 optredende L -waarden over resp. 
de clag-, avond- en nach!pcriode en de claarvan @~"heicle etmaalwaarclen 
tengevolge van (aizonder1.UkJ: 
- het spoorwcf,>verkecr en 
- de overige geluiclbronnen (indlen wegverkeer- of industriegeluid 

overheerscnd zijn, cleze eveneens arzonderl~jkJ. 
Indien de gcgevens cluicieliJk verschillen VOOl' de verschillencle dagen 
van de week enlof per seizoen is het nodlg c1eze verschillen eveneens 
te vermelclen. !-let is voo1't3 gewcnsl VOOl' het spoorwegverkeer tevens 
de hoogte en de frequenlie van de in de verschillende perioclen opt1'O
dande ma.-dmale gell1iclniveal1s vast to s(ellen. 
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6.6 

6.7 

6.8 

7. 

7.1 

Het verdient aanbeveling de volgens cle "Rekenmelhode Klasse I" bena
derend vast te slellen geluidgegcvens va or %6 veel kenmerkende punten 
te bepalen. dat op basis claarvan tevens geluidconctouren kunnen wor
den bepaald. Binnen de daardoor bcgrensde gebieden kan dan bij bena
dering het aantal emstig, malig, lichl en niet door spoorweggeluid 
gehinderde personen worden vastgesleld. 

Vastgesteld dient le worelen of. en zo ja waar in het studiegebied 
zich (potentiele) stiltegebieclen bevindcn. 

Trillingen 

Hel is gewenst dat worell nagcgaan in hoeverrc (niveau en berelk) in 
het studiegebied hineler of schade worell ondcrvonelen cloor aanwe-Lige 
tIillingbronnen, Dlet Hatne ook voor h,istorische bouwwerken, 

Veiligheidsrisico'S 

Risico-coniouren vaal' het inelivielueel risico en verwachtingswaarde 
voor slachtofIers op groncl van beslaanele relevante objecten of lijn
structuren (vervoer van gevaarlijke stoffen over hUielige (hoofel)wegen 
en spoorwegen) in hel sLucliegebicc! langs de diVerse traeevarianten. 

Luchtverontreiniging en energieverbruik 

De verandering in het energieverbruik. de totale uitstoot en de im
missie (langs bijvoorbeelcl de A15) tengevolge van het vrachtverkeer 
over ele weg en waleI' voor bepaalc1e verontreinigende stollen (zoals 
NO, koo]waterstoffen en CO

2
) voorzover meer goeelerenvervoer per 

spo1,r daar invloed op kan hebben. 

GEVOLGEN YOUR HET MILIEU 

Artikcl41j, lid 1, onder C VHn de Wnbm: 
Een MEr<. bcvat ten minstc: "een beschrfjuirJO UW1 de geuolgen voor het milieu. die de L'OOrgenD

mEn activiteit, onderscheidcn1.ijk de oUerrwl_ieuen kunnen hebben, alsrnede een motivering vein. 
de wijze wo.arop de:t:e geuolgen %,ljn bepcw.ld en beschreuen. ,> 

Algemeen 

Ten behoeve van lracevariarllen 'loor de verschiHende gedeelten van de 
nieuwe Betuweroutc, (bouwstenen) kan de eiTccivoorspelling z.lch in 

eerste aanleg rlchtcn op zones waarin prioritaire invloeden spelcn. 
zoals: 

- de relevante clB(A) eonlouren in woongebicden; 
- risico- contouren in woongebieden; 
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- de zone waarin de oppervlakte- en grondwaterhuishouding (niveau en 
kwaliteit) beduidend wOrtlt veranderd of kan worden bemvloed; 

- oppervlaktebeslag (aantasUng) van natuurgebieclen door versnippe
ring, stiltegebieden, waterwingebieden, cultuurhistorische objecten 
en patronen; 

- visuele aantasUng cloor hoogtcligging van trace's. 

De positieve en negaUeve milieu-verancleringen moeten worden voor
speJd met behulp van ele meest geschikte voorspellingsmethoden. Bij de 
resultaten van deze methoden moei cle voorspellingsmethocle zelf, met 
de mate van nauwkeurigheiel en betrouwbaarheicl worclen vemlelel. De on
nauwkeurigheicl en onbetrouwbaarheiel kan voorlkomen uit cen onzeker
heid in ele gebruikte milieu-informatie, uit onzekerheden die inherent 
zijn aan de methocle zelf of aan onzekerheden over cle effectiviteit 
van maatregelen. Bij onzekerheicl over het wel of niet optreclen van 
milieu-veranderingen moet behalve cle meest waarschijnlijkc ontwikke
ling ook ten minsle de slechtst c1enkbare siluatie worden besehreven. 

Er maet rekening Tnee worcien gchouden, dal milieu-veraneleringen tijcle
Iijk of permanent van aard kunnen zijn, of zells pas op langere ter
mijn geleidelijk waarneembaar kunnen worden. Ook client onderseheicl te 
worden gemaakt naar het opLrecien van veraneleringen ten gevolge van cle 
aanleg ol' wijziging van de inl'rastructuur zelf (met bijbehorende 
hulpwerkzaamheclen) en venmderingen ten gevolge van het gebruik van 
cle inli:astructuur. 
Bij cle beschrijving van de gevolgen client tevens waar mogelijk en 
zinvol een aaneluieling van cle tijclscluur van de effecten te worden ge
geven. 

Ook moet worden aangegeven, welke veranderingen onomkeerbaar of nage
noeg onomkeerbaar zijn en wal hel oorzakclijk verbancl preeies is. 

Waar mogelijk zal het onvcrmuc!elUlec verlies aan (natuur)waarclen zo
ved mogelijk moeten worelen gecompenseercl. 

De te verwachten veranclcringen in hel milIeu zullen zoveel mogelijk 
in hun onclerlinge samenhang moe Len worclen beschouwcl. Ze moe ten 20 

kwantitatief en objeclier rnogelijk worclen bcschrcven, met cen aandui
dIng van de voor de n1l1iclJ"veranCicringcn gchanteerde prioriteiten, 
Dit is van belang voo)' cen zo kwan.litaUef rnogeBjke vergel.ijking van 
de alterr18tieven/va.rianten. 

Studiegebied v()()r de milieu-veranderingen 

In het algemeen gelc1l, dal in een MER hetzelfcle gebiecl moet worclen 
aangehouden voor de beschrijving van de bestaande Inilieutoestand en 
cle autonome ontwikkeling c1aarin als voor de beschrijving van de mi
lieu-effecten. Het maximale gebieel, waarbinnen meetbare of bespeurba
re invloeclen kunnen worelen verwacht van de voorgenomen acttviteit of 
een van ele altemalieven/vartanlen, is clan het stucliegebiecl. 



7.3 

7.4 

Het kan van belang zijn de milieugevolgen op een (gedetailleerde) 
schaal (gral'isch) le presenteren in evenredigheid met de ernst daar
van. dit in relaUe met de relevantie voor de besluitvorming. 

Geomorfologie 

Het MER dient aan te geven in hoeverre geomor[ologische elementen 
kunnen worden aangetast bij uilvoering van een der varianten. 

lndien ophoogzand, grind en stcenslag word! gebruik! voor infrastuc
lurele uitbreidingen, dient er (op een globaal niveau) ook aandacht 
te zijn voor de landschappelijke consequenUes van de winning. 

Bodem en grondwater 

Bel MER moet weergeven waar plaatselijk grondwaterpeilen. in welke 
male zullen veranderen. Hierloe zuLien isohypsenkaarten moetcn worden 
opgenomen van hel li'calisehe en/ of het eel'ste watervoerende pakket. 
Duidelijk moet worden, welke rUimtelijke relaUes via grondwaterstro
ming zullen worden belnvloecl en in hoevene eventuele kwelgebieden 
hiervan gevolgen kunnen onclervincien, zowel Ujdens de aanleg als bij 
gebmik. 

Welke gevolgen kunnen gronc1verzet. (bron)bemaling en/of drainage 
plaatselijk hebben? Aangegeven zal ook worden waar blijvende verande
Tingen in de hydrologisehe syslernen oplreclen doordat nieuwe eunetien 
het freatisehe met het eerste watervoerende pakket zullen verbinden 
en hoe die verancleringen dan zullen worden (em. schaal). Zal door een 
eventuele lijdelijke of blijvencle wijziging ook zettingsschade kunnen 
optreden aan wegen, dijken, funderingen, pijpleidingen en dergelijke? 
Welke gevolgen kan wijziging van de grondwaterstroming hebben voor de 
grondwaterkwaliteit? 

Welke mate van bodem- en gronc!walerveronlreiniging zal optrec!en door: 
- Aanbrengen en afspoeling van afgesleten (spoor) wegconstrucliemate

Tialen; uitspoeling van (zoull ophoogzancl (inclien loegepastJ 
- Eventuele alzelling van wegwaaicncl stor van getnnsporteercle lading 

via de spoorweg. 
- Slijpsel van cle bovcnleiding. 
- Lckkage van v)oeislolIen. HierbU moel 00), aandacht worden besteed 

aan de fisico's van veronLrclniging van bodenl en grondwatcT bij 
transportcalarnitciten. INelkc voorzIenlngen kunnen hlertegen "vorde~n 

genomen (zie ook 5.2.2J? 

- Inzichl dienl to worden verse haft in cle plaals en de lengte van 
doorsnijding van inlrekgebiec1en bij (drink)walerwinning en in de 
effeelen claarvan. Hierbij client niet alleen te worden llitgegaan van 
het juridisch beschermdc gebieci rond drinkwaterwinningen, maar van 
hel volledige grondwatcr herlwmstgebied. 
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7.5 

7.6 

In hoevene kurmen andere bouwslolIen dan zand worden toegepast ter 
vervanging van plaalselijk le winnen ophoogzand? Wat zljn daarvan de 
ie verwachten milieu-eIIecten? 

Oppervlaktewater 

Het MER moet de verancleringen aangeven in aanwezige apppervlaktewate·· 
ren en afvoenegulerende artefacten (stuwen. duikers. gemalen). Ook 
moeten veranderingen worden aangegeven in het peilheheer in de ver
schillende deelgebieden. 

Het MER moet verancleringen in cle kwaliteit van het oppervlaktewater 
in het siucliegebiecl beschrijven. Onclerscheicl client te worclen gemaakt 
tusscn stromencle en slilstaancle waleren. 

Leiden bepaalcle varianlen lol wijziging van cle loop van (karakteris
Hekel oppervlaktewaleren? Hebben verancleringen in cle oppervlaktewa
terhuishoucling consequenlies voor het gronclwalclTegiem? 

Geluid en trillingen 

In cle startnolilie worc1en ele normen uit het Besluit Geluidhinc1cr 
Spoorwegen (BGS) als basis ge.kozen voor cle beoorc1eling van het aspect 
"geluic1". 
Hoewe! cle na 1 januari 2000 gelclenc1e grenswaarclen een uitgangspunt 
vonnen. client in het MEE oak ingegaan te worclen ap cle VTaag hoe in 
het specifieke geval van deze nieuwe goeclerenspoorlljn zal worclen om
gegaan met hel verschil in de mate van onclervonclen geluiclhincler cloor 
een goeclerenspoorlijn en door anclere brannen van geluiclhincler. Blj 
mogelijke verschillen worcll geclacht aan cle aarcl van het geluicl qua 
spectrum en palronen in het tijclsverloop, alsmecle het aspect van 
nieuwe trace's langs bestaande woningen. 
Gezien cle wenselijkheicl van het syslemaliseh bunclelen met reecls aan
wezige infrastrucluur. client oak c1e invloed van cumulatie mel het 
aanwezige (snelweg)geilJicl besproken te worden. zoclat cle geluiclhincler 
in een ruimer kacler clan hel 13GS beoorcleelcl kan worclen. 
Het MER client een onderbouwd voorslel te bevatten voor hoe breed de 
de geluic!zone ex. arlo 3 van het BGS in cli! geval ZQn moeten worden. 

Het MER moet voor een volcloende aantal voor cle geluiclbelasting repre
sentatieve punien. zowel langs de spoorlUnen als random gelok..ali
seerde geluidbronnen, 1:0;;113 rangcerterrcinen, kwanUtatieve irrforrna
tie geven over: 

De L ··waarden in dag~', avoncl-, en nachtperlode, gerelateerd aan 
A"" het rCierentieniveau op die p'laaLs in die periode. Indien signifi-

cante variaties over cle clag van cIe week of hel seizoen bestaan. 
client im;icht gegeven le worden in de invloecl hiervan. 
De autonome onlwikkeling van bovengenoemcl complex van geluiclbelas
tingen. 
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De mate waarin de NS mogelijkhedcn hebben om de ge1uidemissie te ver
minderen door maatregeJen aan bovcnbouw, (eigen) materieel, rangeer
methoden etc. dient in deze stuclie betrokken te worden. 

V~~r aangegeven varianten zal dil akoeslisch onderzoek moeten worden 
gebasecrd op gespeeillceerde prognoses van intensiteiten van het 
treinverkeer en verrichl overeenkomstig de voorschriften en richtlij
nen op grond van de Wet geluidhinder, zoals het Reken- en meetvoor
schrift Railverkeerslawaai, althans voor zover dOlt mogelijk is. Bij 
de berekeningen dient te worden aangegeven in hoeverre de geluidbe
]astingen hager dan wei lager zuUen zijn bij een maxima]e danwel mi
nimale prognose van het gebruil' van de spoorlijn. Aanvullende of a1'
wijkcnde method en bijvOorbeeld prognosemethoden voor treinverkeer of 
geJuidemissie van spoorbruggen en rangeerterreinen moeten gedocumen
teerd worden. Aangegeven moet worden in hoeverre en onder welke voor
waarden de ge]uidemissies bij cle voorgestelde hoge snelheden en as
lasten kunnen worden argeleiel uit beschikbare gegevens. 

Ret MER za] niet aneen moe len aangeven, hoe aan de eisen van ele Wet 
geluidhinder kan worden volclaan, maar ook welke significante wijzi
gingen van het ge1uidniveau (meer dan 2 dB(A)) zullen optreden buIten 
de in de wet genoemcle zone langs cle spoorweg c.q. rangeerterreinen en 
hoe deze van Invloeel kunnen zijn OJ) daar aanwezige woonbebouwing en 
gevoelige objecten. 

Ret verdienl aanbeveling ele invloedsgebieden weer le geven in kaart
v~nn, bijvoorbee1d met behulp van geluiclcontourlijnen. Op basis van 
eleze contourlijnen client zo mogelijk le worden nagegaan, of en 20 ja, 
in welke mate de aanlallen ernsUg, malig en niet door geluid gehin
derden in het stl.ldiegebied zijn toe of afgenomen. Daarbij moet in ie
del' geval worden aangegeven in hoevene uitvoering van de varianten 
tot gevolg zou hebben, dal akoeslische voorzieningen aan geve]s en 
daken van huizen or andere gebouwcn nochg z~n. 

De lijdelijke oplredencle geluid- en trillinghinder tijdens de aanleg
fase, op aanvoer- en werkwegen dient ook te worden behandeld, alsmede 
de gell.lidhinder door (veela! nachtelijk, maehinaal) onderhoud. Aange
geven client te worden in hoeverrc op grond van de nu aanwezige kennis 
en ervaring triIlinghtncler or -schade verwacht moel worden, en voor 
zover dergelijke effeclen onvolcloende uitgesloten kunnen worden, wel·· 
ke procedure gevo1gd za} worden orn door vergroting van kennis en! of 
het treffen van maalregelen toekomsUge schade of hinder zoved moge
lijk le voorkomen. 

De gedetaHleerdheid en funrnazighcid van de te verrichten onderzoe
ken en de presentatie vRn de resultale'X--l clienen aangepast te zijn aan 
de globaliteJt van de allernaUeven/varianten bij de beoordeling van 
de effecten van hel projecl als geheel is de invloed van bijvoorbeeld 
spoorbruggen niet relevanl. bij cle lraeekeuze uiteraard weI. 
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7.7 

Door de Betuweroute wordl mogelijk goederenvcrvoer weggezogen van an
dere lijnen. Gee!" globaal aan hoe bngs deze andere lijnen de mate van 
geluidhinder kan vennineleren. 

Flora en fauna 

Bij de besehrijving van de be"invloeeling van vegetatie en fauna elient 
aandaeht Ie zijn voor: 

- de aanwezigheid van natuurgcbicden. waaronder rietlanden. moeras
sen. bossen. grienden. waleren en eendekooien. 

- de relatie tot de eeologischc hoofelstructuur 
- de funetie van bermen en dUklichamen. die onderbroken en ver-

plaatst worclen. als refugia en migraUebanden voor flora en fauna. 
Bij de weergave van ccotopen client minslens de schaal van de ecoto
penkartering van de provinciaJc milieu-inventarisaties te worden ge
volgd, 

Aangegeven moet worden. welke gebicden door cle aanleg van nieuwe of 
verbreding van reeds beslaande spoorweggedeelten zullen worden door
sneden en wat hiervan de gevolgen zUn voor de populaties van diverse 
planten- en diersoorlen en (levens-) gerneensehappen. Daarbij dienen 
niet aIleen aanwczige populaties te worden bcschouwd. maar dient oak 
rekening te worden gehouclen met eeoJogisehe onlwikkelingspolenties. 
Bijzondere aandaeht hierbij verdienen elie gebieden. cIie aangernerkt 
zijn of mogeliJkerwijS aangcmerkt worden als stiltegebied. nationaal 
park (of relatienolagebiecl), 

Eeologisehe relaUes. die (exlra) worden verstoord door het aanleggen 
van nieuwe spoorweggecleellen of door het verbreden van bestaande die
nen tc worden aangegeven. 
Hierbij moet onder andere worden gedacht aan verstonng van migralie
roules bij amfibieen en zoogclieren en aan veranderingen in grond
wateralhankeIijke vegelalies len gevolge van abiotisehe effect en. 

Besehreven moet worden. in welke male de vegetatie inelusief cultuur
gewassen en de (avi-)fauna in de oTngevlng van de inrrastructuur kun-
nen worden belnvloecl cloor permanente en incidentele (calamiteitenJ 
ernlssies van stolTe:n en energ_ie {geluld, verlichUng, tril1ingenJ, 
Als brormen van zulke ernissies dienen in ieder geval te worden be
schouwd: 
- voorzieningen ten behoeve van het vcrvoer. waaronder bijvoorbeeld 

de emissie vaD -leoper vanaf bovenleidlngen {(it; depositie op gras en 
de inname cloor schapen). 

VOOI het D,angeven van dcrgclUke effeclen is inzicht in de versprei
ding van de diverse emissies van belang. 

Vooral bij de beschrijving van rnilieu-veranderingen rnoet speciale 
aandaeht worden geschonken aan de naluur- en landsehapswaarden zoals 
die met name in bijlage 3 loij cle startnolitic zijn aangegeven. 
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Ook positieve elTeeten va or de naluur als gevolg van de realisatie 
van een der trace-varian len bijvoorbeeld door de toepassing van na
luurbouw of herslel van verbroken eeologischc relaties, moeten worden 
beschreven, Inclien mitigerencle en/of compenserencle maatrege1en mage
lijk zijn, client tc worden nagcgaan, in hoevcrre cleze effectief zul
len zijn, 

De ef[eeten clienen in elk geval va or beclreigde, zelclzame en karakte
nstieke soorten of (levens-) gemeenschappen zoveel mogelijk kwanti
taUef te worden beschreven. 

Cultuurhistorie en landschap 

Het MER moet aangeven in welke mate culluurhistorische element en zul
len verclwijnen of worden aangelast. 

Tevens moet !let aanelaehl beslec1en aan cle barriereverwerktng die de 
bestaanele en nieuwe verbindingcn kunnen bebben in verstceleJijkt ge
biecl, 

Het MER client te beschrijven, in hocverre de voorgenomen activiteit 
of andere trace-varianten de beeldwaarclc van het lanelschap verrnincle
rcn, Daarbij moet expliciel aandaeht worclen besteed aan cle waarde 
voar omwonenelen en recreantcn, o.a. bij bescbem1de elorpsgezichten. 
lnelien miUgerende rnaalregc1en (kunnen) worden genomen, clan client 
dUiclelijk te ziin, lol in welke male eleze elTectief zullen zijn. Een 
en ander dient te worden vcrcluic1elijkl cloor tekeningen en/of folamon
tages, 

Eveneens dient te worden aangegeven, of bepaalde verbinclingen voar 
langzaam verkeer en/of voetgangers worden gerealiseercl, verbraken 
enl of opgeheven. 

Het MER elient aan le gevcn, in hoevene de fysicke of visuele Samen
hang tussen woongebicelen onclerling en lussen woongebieclen en anelere 
lanelschapsclelen zal afnemcn. 

Bet MER dient aan Le gcven, in hoeverre de rea'lisatie van cen der 
varianten tot gevolg kan hebbexL dat recreaUeve of toeristische 
vooTzienlngen rnocten vcrdwijnen, clan wel In hun functioneren worden 
belemmerd. BetekenL etc realisaUe van cen alternatief cen venninde·· 
ring van de aanlrckkel.Ukheic1 van Janclschappen met een cluidelijk re-· 
creatieve en/of toerlstische belekcnis (wandel .. en fietsgebied)? 
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Luchtverontreiniging en energieverbruik 

Het MER maet aangeven welke specilleke bijdrage de alternatieven le
veren aan de venl1indering van luchtverontreiniging in het studiege
hied. Voor de omgeving van de spoorlijn client te worden aangegeven 
welke depositie van koper ie verwaehten valt ten gevolge van slijtage 
van de bovenleiding. 

De invloed van verwaaienc1e bulkgocelercn bij open vervoer, de verdam
ping van chemicalien van lransportgoederen en materieeel op ele direc
te omgeving en als bijclragc aan de luchtverontreiniging dient zo mo
gelijk gekwantificeerd aangegeven te worden. 
De absolute en rclaticve bijdrage aan de vermindering van het ver
bruik van energie. emissies vao CO, stikstofoxiden, koolwaterstof
fen. e.d. len gevolge van het lerugdrin~en van de groei in het goede
renvervoer over de weg cloor hel extra goederenvervoer per rail dient 
te worden ingeschat op regionale. naUonale en internalionale schaal. 

Exteme veiligheid en leefbaarheid/beleving 

lnvloeden van betekenis op de volksgezondheid en leelbaarheid als ge
volg van de verschillende bestaancle en te verwachlen emissies (ge
]uid. stoffen, gevaarsaspeclen) moeten zo goed mogelijk worden be
schreven. Over welk gebiecl slrekkcn deze invloeden zich nit? Om welke 
aantallen mensen gaal hel en in welke rnate? 

Op basis van een beschrijving van cen catastrofaal. maar niet ondenk
baar verkeersongeval moel hel. MER per deel van de trace's de te ver
wachten gevolgen claarvan OJ) en langs de spoorweg aangeven. Hierbij 
kan worden gedacht aan het ontsporen van een goederenwagon. waarbij 
vluchtige en! of vloeibare en wateroplosbare toxisehe of anelere ge
vaarlijke stoffen vrijkomen. Vergelijktng met de risico's van tran
sport over een hoofclweg kan van belang zijn. 

Door de Bcluweroute worell rnogelijk goederenvervoer weggezogen van an
dere lijnen. Ged globaal Ran in welke mate Jangs cleze andere lijnen 
de mate van geV8.2TSaspecten kan vern11nc1eren. 

Voor het {rangeer)enlpbcenlent/sc:rvlcecentrurn LOU cen nsico-analyse 
uiigevoerd moe ten worden, afhanlce1ijk 'van de stoiCategorieen waartoe 
cle betrolcl<cn goederen behoren. 
Vaal' het goederenernplacemcnl KijHlOek is In opdracht van de provincie 
Zuid'':E-1011anc1 een rlsico-analyse uiLgevoerd (rnaart 1990). 
Daaruit btijkt clal hel (cxleme) fistCD voornamelijl< bepaaJ.el wordl 
cloor de slo1Categorieen loxisch en branclbaar gas. 
De risico's van hel ernplacernenl zouden bepaaJd moe ten worden met be .. 
hulp van voorbeelclsloJIen VOOl' de rclevanle categorieen gevaarlijke 
stoffen. De contouren VOOl' het inc1iviclueel risieD en een weergave van 
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het groepsrisica wuden moelen worden bepaald voor de diverse 10-
catie-varianten voor hel rangeeremplacement, dit in afhankelijkheid 
van de vormgeving van hel emplacement (weI of geen heuvelen, ligging 
t.a.v. woonbebouwing, aantal Ie behandelcn wagens, beveiliging sporen 
e,d.) 
Daarbij zou rekening moeten worden gchouden met een toename van de 
goederenvervoersaclivileiten per rail zoals aangegeven in het pro
gramma Rail 21 Cargo of de eerder onder 3.1 genocmde scenario's. 

In het MER zal tevens cic algemene verkeersveiligheid aan de orde moe
ten komen (inv1oed van traceringen, kruisingen, enzovoort). 

Ten aanzien van de leclbaarheid dient oak aandacht te worden besteed 
aan !tijdelijkeJ uitvoeringswerkzaamheden. Op bepaalde wegen of weg
getjes lean zwaar transporl van grand en andere rnatenalen gaan 
pJaatsvinden. In dil verbancl client er aan te worden gedacht dat mel 
name in het weslelijk clee! van de Beluweroute cen sleehte bodemge·
steldheid voorkoml. 

Synerge tische 
teiten 

effecten en 

Memorie van ToelichUng, § 4, onder e: 

effecten van volgactivi -

"De volgende typen van geuolgen kwmen in cW verband [d. w.z. in ver
band met de velplici1l.e eJIecl.beschr£jving in een MER[ worden onder
sci1eiden: 
.. de directe gevolgen; 
.. de indirecte gevolgen, cia I. wil zeggen de gevolgen, die, 1)00[" zover 

bekend, door cle verwachle cUrecl.e milieugevolgen op hun beurt wor
den veroorzaakl.; 

.. de secunda ire gevalgen, dat wil zeggen de gevolgen van activitei
ten, die de realisering van de vaorgenomen ac(iviteil. mel zicl! mee
brengl; 

.. de gevolgen van cumulatie van milieugevalgen; 

.. de synergeliscl1e gevalgen, cia!. wil zeggen de gevolgen die ontstaan 
ciaor combinatie van twee Qj" meer vomten van veronlreiniging en aan
tasting van /let milieu, wcwrbij de gevolgen van cleze combinatie 
grater zjjn clan de sam vun de geuolgen van de componen.Len." 

Runnen er rnilieu-e!Teclen oplrec1en, die worc1en veroorzaakt doordat 
ook andere acUvitcUen in hee gebied plaatsvlnclen, hijvoorbee1d 
ruilverkavelingen, landlnr.lc"hUnf;en of grondwaterwinnlngen? 

In hoeverre is te venvachten, daL trace-varianten aanleiding geven 
tot bijvoorbee1d aanpassingsinrichUngen, nJeuwe bedrijfsvesUgingen 
of woningbouw in de regia, cLtc op hun beurt m.iliel1-elTecten zu]]en 
veroorzaken? 



8. 

9. 

Welke grensoverschrijdende milieu-elTecten kunnen optreden door extra 
goederenvervoer per spoor in het buitenland? Hierbij verdienen aan
dacht de EG-richtlijn inzake MER en het ECE-verdrag in verband met de 
plicht tot consultatie en infom1alie. 

VERGEUJKING VAN DE ALTERNATmVEN/VARIANTEN 

Artikcl41j, lid 1, onder ryan de Wabm: 
Ecn MEH. bevat ten minste: "een vergelfjking van de; ingevolge onderdeel d beschreven te ver
wachten ontwikkeling van het m.ilieu (ne[' de beschreven geuo/gen VOO1" het milieu van de voorge
nomen aciwiteit, alsmede rnet de beschreuen gevolgen VOO1" het milieu van elk der in beschou
wing genomen alternaticven." 

Dc milieu-elTecten van de aItemaUeven/varianten moden worden ver
geleken met de beslaancle toestand van het milieu en de autonome ont
wikkeling daarin. Hierbij elienen ook de nOTITlen en de (intcrtm)grens-, 
richt- en streefwaarden van hel rnilieubeleid le worden beschouwd. Een 
aggregatie van met elkaar in verbancl staande cffccten kan ten behoeve 
van de overzichlelUkheic1 gewensL zijn. Dc basisgegevens van zo'n ag
gregatie moe len eehlcr oak worden gepresenleerd. 
Overige aandachlspunten bij clil ondercleel van het MER kunnen zijn: 
· de mate waarin de initiatiefnemer bij elk van de altematieven/va

rtanten voar een deel van clc Beluwerout.e clenkt zijn doelstellingen 
te kurmen en zullen verwezenlijken; 

· een voorkeursvolgorc1e van de lrace-varianten per milieu-comparti
ment; 

· een globale kostenvergelijking van de tracevarianten (niet ver
plicht in het kader van m.e.r.). 

LEEMTEN IN KENNIS EN EV ALUATIE ACHTERAF 

ArUkel41j, lid 1, onder g van de Wabrn: 
Ecn MER bcvat ten minstc: "ecn ouer;/.ichL von de leamien in de onder d en e bedoelde beschry
vingen ien gevolge van ltet onLbrelwn van d(~ bcnodigde gegevens." 

Arlike141am van de Wabm: 
"!-let bevoegd gC'xag dol een besluit hee)[ gcnorncn, b!j de voorbereieling waarvan een milieu-ef 
jectrapport is gemaa.kl, onder;/.ockl de geuoigcrl van de betrokken activiteit !JOOI" het milieu, 
wanneer zij wordt ondernornen qI nndCit ;..o{j is onc/ernornen." 

Artikel41ak. lid 2. van de 'vVabrn: 
"Het bevoegd gCr.C1g bepcwli by het besluU (hi) de voorbcreiding waarvan cen mHicu-cffcct
mpport mocsl worden gemaakll de {emlyn {?I de term!Jrwn alsmede de wij%C wao.rop het het OH
derzoek, bedoelcl in artilcel 4 f WIl, ;-;al uerrici1lc{l." 

Bet IVIER moet een overzicht bcvattcn van de lecrnten in de n111ieu·-in
[annaUe. Ook mael worden vermclcl. waarom deze leemlen zijn blijven 
bestaan. Reclenen hiervoor kunnen oneler andere zijn: 
· onzekerheclen en/ of onnauwkcurigheclen in de voorspellingsrnethoc1en en 
in de gebruikte invocrgcgevens (bijvoorbeeJd van invcntarisaties en 
karteringen) 
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. andere kwalitalieve en kwanlilalicvc onzekerhedcn over milieugevol-
gen op karle en langcre tcnnijn 

. gebrek aan bntikbare voorspellingsmethoden 
Aangegeven moel worden. welk belang de leemlen in kennis hebben vaar 
de besluitvomling. 

De vastgestelde Ieemten in kennis en infonnatie kunnen worden gezien 
als onderwerpen van vaorlgaande sludie. Zij moeten in een later sta
dium door bevoegd gezag worden belrokkcn bij het opslelIen van een 
evaluatieprogramma van de werkelijk oplredende gevolgen voor het mi
lieu. Deze nazorg. die cen onderdeel vonnt van m.e.r., kan ook be
trekking hebben op de cJTeeUvileil van de getroffen voorzieningen en 
de milieubeschennendemaatregelen. Elementen voor dit evaluatiepro
gramma kunnen al in hel !VIER worden aangeduid, onder andere in rdatte 
tot gecanstateercle leemlen in kennis. Ook kan het MER al een idee ge
ven, welke 111uatregelen zoudcn _kunnen worden getro[fen al8 bepaalde 
grenswaarden zouden worden overschreden. 
In ieder gevaI clienl bij hel besluil cluiclelijk te zijn, hoe het eva
luatie-onden::oek zal vcrlopen en wanneer het zal plaatsvinden. 

10. VORM EN PRESENTATIE VAN HET MER 

Het MER moet de probleemslelling. hel doel en de gevolgen voor het 
milieu van de voorgenornen activiteit en van de beschouwde altematie
ven/varianten duidelijk en zo objecttcf mogelijk behandelen. Dit ten 
behoeve van de besluilvorrning en om cle betreffende milieu-aspecten 
begrijpeJijk te maken vaar alle belrokkenen. In het MER moet worden 
ingegaan op de bij de betroldcenen levenele, relevante vragen omtrent 
het voomemen. 

Als het MER worell gepresenleercl als onc1erdeel van de projectnota, 
zullen de onderdelen. elie lol het MER behoren wei alzonderlijk her
kenbaar moelen zijn. 

Ten behoeve van een onderbouwele rneningsvorming en effectieve inspraak 
(participatie) door mens en en inslanties wier belangen op cen of an·· 
clerc manier cloor hel project zullen (kunnen) worden gctroffen, zou er 
aan gedacht kunnen worden in bet MEE de rnHieugevolgen voor zinvol 
afgebakende lrajecl.delcn le presenteren. Per trajectdcel zou in vol
doende mate van detail rnoelen worden aangcgeven wat de beiekenis van 
tracevarlanten kan zijfl voor de vcrschillende plaatselijke bevolkin
gen. De pubHkatie van hel I'v1EE ZQU vergezeld kunnen gaan vail samen
vattende, relatief eenvollclige inforrrmUebrochures die op ruirne schaal 
aan geinleresseercJen bcschikbaar worden gesleld. De Infonnatiebrochu
res dienen cen standaarcl-inleiding en over .. dchl te bevatten van hei 
project als gehecJ, gevolgd cloor een meer gedetameerde uiteenzct
ting over een bepaald c1eellrajecl. (Er zouclen aldus evenveel infonna
tiebrochures komen als er cleeltrajCelen kunnen worden onderscheiden). 
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Elke informatiebroehure zou mocten worden algesloten met een (vra
gen)formulier waarop belanghebbcnde zijn/haar mening, voorkeur en/of 
eventueJe suggesties ten aanzien van he[ project en mogelijke bij
stellingen kenbaar kan maken aan het bevoegd gezag, De beschikbaar
stelling/verspreiding van de infonnatiebrochures kan wellicht het 
beste gebeuren in samenwerking met betrokken gemeentebesturen en in 
coiirdinatie door de betrokken provincies. 

Verder gelden voor de presentaUe van het MER de volgende aandachts
punten: 
· Bet is wenselijk de omvang van cle projectnota/MER te beperken en 

toe te spitsen op de infolmatie die direct relevant is voor bet te 
nernen besluit. Achlergrondinformatie en toelichtingen kumlen in 
bijlagen bij de nota worclen opgenomen. 

,De keuze-elemenlen, clie bcpalencl zijn geweest bij de opslelJing, 
moeten duidelijk naar varen worden gebraeht. Als worcll afgeweken 
van cle richtlUnen, moet clal worden gemoliveerd. 

, Waar mogelijk wI gebrllik moelen worden gemaakt van grafisehe pre
sentatietcehnieken (kaarlen, (luchl- en/of montage-)foto's, ngu
ren, diagrammen). Daarbij moel op legencla en op consistentie in 
lay-out en schaalgroolle worden geld. 

,Waar kwantHatieve inforrnalie wordl gepresenleercl, verdient het 
aanbeveling om - evenlucel (oak) grafiseh - de spreiding weer te 
geven; dit kan een beler inzieht verschalTen clan wanneer alleen ge
midclelden worden gepresentcercl. 

· De samenvatling client goecl te zijn algestcmcl op de inhoud van het 
MER. 

· Geografisehe namen en plaatsaanduic1ingen moe ten cluiclelijk op een 
kaartbijlage van voJcloenc1e detail worden aangegeven. 

SAMENVATTING VAN HET MER 

ArUkcl41j, lid 1, onder h van de Wabrn: 
Ecn MER bcvallcn minstc: "ecn sWT1cnuaWng die aan ccn cdgcmccnpub/ieJe voldoende inz[cht 
gee>j't voor dc bcoordding von het rnilieLh:~[f~>ctmpport en van de danrin beschreven gevolgen 
voor het milieu VWl de voo!:qcnomen activil.ei( en vcm (k bcschrcven oJternatieven." 

De samenvatting van he!. MER client aan he( bevoegd gezag en aan een 20 

breed rnogelUk pubHek voJclocndc inzicht tc geven arn de in het NIER 
beschreven gevolge:n voor hcl. rnilictl W.Ul de voorgenomen activiteH en 
alternatieven!varianLen ie kunncn beoorde1en. 

De s3111cnvaUing zal korl en overl:.tchtel~k de kern van de belangrUk
ste onclercleien van hel MEE moeten weergeven. Centraa] onclerdeeJ van 
de s8.IYlcnvalting nlOet z.~jn cen vergelijkende beoordcling van de mi
lieu-effecten van de beschol.lwde alternatieven/varianten (inc!usief 
"het nulalternatief') tegen de ach!.ergroncl van norrnen en uitgangspun
ten van het milieubeJeicl. Voor cle onclerlinge vergelijking van de al-



ternatieven/varianlen kan gebrLlik worden gemaakt van tab ellen, ngu
ren, kaarten cn ingreep-c1Iecl-matrices, De infonnalie moet zoveel 
mogelijk kwantitatief worden gepresenteercL 

Verder moeten de volgende clementen in ieder geva! duidelijk herken
baar zijn in de samenvalting: 
· de doelstellingen van hel voorncmen en de relatieve pnoriteitste!

ling van deze doelstellingen: 
· de motieven voar de albakening van de beschouwde altematieven/va

nanten, waaronder het zogehelen meest milieu-vriendelijke alterna
lief: 

· een beknopte beschrijving van de verschillende alternatieven/va
nanten: 

· de leemten in kennis over dc rnilieu-elTeclen van de verschillende 
altematieven/varianten. 
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BlJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor de inhoud van het milieu

effectrapport "Betuweroute" 

(Bijlagcn 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

Btief van Bevoegd Gezag waartn de Commissie in de geJegenheid 
wordt gesteld om advles nit te brengen 

ministerie ve.n verkeer en waterstaat dlr€ctoraat-generaal 'JOOT net vefvoer 

I,· '.' 'j JMi. 1991 
I.... 105/S'! 'i 
[l;~i;,'~~r__.~rtit}J;~~~~~~3jr cc) 

De Voorzitter van de 
Commissie MER 
de heer Dr. H. Cohen 
Post.bus 2345 
J500 GH UTREC:HT 

UwtlilAlWlfi 

cmder\\lsrp 

Startnoti.tie MER 
goederenspoorlijn 
Rotterdam-Duitsland 

Geacht:e heer Cohen I 

10 januari 1991 

()I1S kcwncrk 

GB-4/V027570 7544 

r)'llaq0{n) verZCIncjen 

10 exemplare.n + 1 
startnoti,tie 

./. Bijgaand ontvangt u tien exemplaren van de startnotitie voar de 
milieu-effectrapportage van de mogelijke aanleg van Ben achter
landverbinding Rotterdam-Duitsland voar het goederenvervoer per 

.j. spoor waarover ik op verzoek van de NS een besluit zal nemen. In 
verband hiermee zal rond 11 januari 1991 de bijgaande publikatie 
verschijnen in de Nederlands Staatscourant en in diverse blad • .:::n. 

De startnotitie zal van 14 januari 1991 to't en met 28 februari 1991 
ter inzage liggen. In deze periode is er gelegenheid om op de 
startnoti>cie 'te reage:r:en. Afschrif-ten vaTl de binnengekomen reac
ties zal ik u do en toekomen. 

Om bij U',[ advies aIle inspraak.r.ea_cties t.e kUnnen betrekken, on.-tvang 
ik uw advies graag uiterlijk 28 maart 1991. 

~m~'k~n"' met t,~,"I'ln Iistollen ""I 
tmmlljn H {SI~liOf1 G, nn I'"). 

o""wwn n j"tol'on c~J. 
85 {I~"j"'d(lrp) en Be (OCQs:gCCSI) 

HOOSJdchtcnd, 

DE i'![lNJS'I'ER VAN VERREER EN 'iJA'I'ERS'I'AA'r, 
namens daze, 
DE DIREC'l'EUR-GENER1\AIJ 'l/OOR rIE'l' VERVOER/ 

c~ 

~.-,~,~-----.y::;;".. 

B, Nesterduin. 

postblls :(090, 
;<500 EX 's-gr<J'Ianhage 

p!asmanweg i-6 
telegram;adres !ransdireci 
tel. (070) 5161 71 
telex 32562 
te!e'lax (070) 517895 



BIJLAGE2 

Operibare bekendrnaking in de 8taatscourant ill. 8 van 11 januuri 1991 

!\IHUEU~EffECTF!APPOF!TAGE 

Achlerlalldverbinding Rollerdam-Dui!sland voor he! 
goederenvervoer per spoor 

De t'v1lnister van Verkeeren \/I/aterstaat deelt, gelet op artikelL 1 I, vierde !i(j van 
de Wet algemene bepa!InQen miii8uhygiene (regels met betrel<king tot miiiBL!
effectrapportage), meCle da, de N.V. Nederlandse Spoorwegen een verzoek 
heett 'rngecl'lend tot he! nemen van een tracebes\u!1. 'mzake de vomgenome'l 
aanleg van een achteriandverbinding Rotterdam - Duits!and voor het goede
renverYoer per spoor. Het betreft de verbindinQ Rotterdam - Geidermaisen
Zevenaar inc!usief een (r'angeer)empiacement in de Oost-8eiuwe. 
Tell oel"roeve van de bes1uitvormlng over' hot trace van de spoor!ijn inclusis! !let 
(rangeer)empiacement zal een milleu-eifectrapport vvorclen opgesteld. 
Een startno11tie met miormall8 over het project ii~Jt van 14 j,Hluari ·199·1 "lot ell 
rne"123 februari 1991 Ie, inzage biJ Olleierstaande inslantlSS. 
Geiet op milk,,! <1·1 n. Cs·reie I"Id van de Wet aigemene bepailngen Illilieuhyglsne 
kan sen leder tot ·1 maar! 199·1 reageren op de startnotitie. k~ede op basis van 
de binnengekomen reacties zullan rlchtiijnen voor het te maken rnilieu-effect
rapport worden opgesleid. 

De starinotilis !Ig, op de voigende plaatsen ter :nzage: 
Het Ministerie van Verkearen Waterstaal. Clfdeling Bibilotheek en documen
teltle. Piesmanweg 1-6 te Den Haag: 
Rijkswaterstaat clirectie Zuid-Hoiland, BoomPJe5 200. Roit0rdam 

- Rijkswaterstaat direc~ie Geiderland. Ri)kskantorengebou\'i. Giidem88ster
plein 1, Arnilern: 
Rijksverkeersinspectie. cI~strict Oost. Gedempte Grachl2. Deventer: 
Ri)kSV8rkeersinspectie, district West. Thurledeweg 95. Ronerdam: 

- Provincie Zliid-Hoiland. Koningskade 1 en 2, Den Haag: 
- Provincie Geiderland. Markt 11, Arnhem; 

NS spoorwinkeI. stationstraverse Centraal Station Utrecht 
NS Regia kantaor V·/est. Wesna 737, GroothandelsgebocJ'8 ingang C. 
3e verdieping, RottNclam· 

- NS Regia kantoor Oost. NIBuweplein 27, Arnhern, 

de gemeentehllizen van de gerneenten: 
- Alblasserdam. COl1Qene 2. Alblasserdam: 
- 8arendrecht, Binnenhof 1, Barendrecht 
- Semmel, Kinkelenburglaan 1. Bemmel: 
- Buren. Herenstraat 25. Buren: 
~ Dodewaard. Plulmenburgestraat '19, Dodewaard; 
- DUiven, Rijksweg 51, Owven: 

Echteld. Molendam 30, Oehlen: 
~ Eist. Dorpsstraat 67. Elst: 

Ge!dermaisen. Kuipershof 2, Gelclermalsen: 
Giessenlanden. Groeneweg 33. Hoornaar: 
GOflnchem, Grote /J,arkt II. GO(lnchem: 
Hardlflxveld·Giessendam, Raadhuisplein 1. Hard!nxveld-Glessendam: 

- Hendrik··ldo-Ambacht. Weterinflsinge! 1. Hendrik-Ido-Ambacht: 
- Kesteren. 8urgemeestar Lodderstraat 20. Opheusden: 
~ Leer·dam. Dr. Reiling~lpiein 1. Leerdam: 
- I...ienclen, Oudsmidsestraat 8, Lienden: 
- L.ingewaai. Raadhuisplein 1 Asperen: 
~ Neenjnen, Van Paliandtweg i·1, Neerijnen: 

Papendrecht. 8rederodelaan 0. Papendreci,c: 
Ridderkerk> Raadhu;spiein 70, Ridclerkerk; 

- Rotterdam, Cooisinoei 40. Rotterdam: 
Sliedrecht, Dr. LangeveicJplein 30, S!iedr8,::hi: 
Tiel. Ambtmanstraat 13, Tisl: 
Vai!)UI·9, Europaple:n '!, /\nclelst: 
Zevenaar. ~laadhuispi2in 1, Zevenaar: 

i Graafstroorn, i<erkstraat 8. Bieskenswaai. 

I
i Reactles kunnen vlOrden gestuurd aa.n: het Directof8EI"H3en8f"8al VOOi· h8t 

VerVOH. kamer C 335, Postbus 2090·1,2500 EX Den Haag 

1.,

1 DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT. 
, voordeze, 

DE D1RECTEUR-GENERAAL VOOR Her VERVOER. 

l._k_. _8_. '_V_2s_'_e_'c_'U_in_.____ .............. ~ ... ~ .... ~ __ . ___ ~_ .. ____ ..... ~ 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Knitiatiefnemer: N.V. Nederlandse Spoorwcgen. 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Besillit: Tracebesluit 

ActlvUelt: 
Het voornemen betreft de mogelijke aanleg van een achterlandverbinding Rotterdam
Duitsland voor hd goedercnvervoer per spoor. (Categorie Besluil m.e.r.: 2.1) 

Data: 
Openbare bekendmaklng: 11 januari 1991 
Locatiebezoek: 6 februari en 11 maari 1991 
Overleg met initiatiefnemer en bevoegd gezag naar aanleiding van een concept
advies voor richtlijnen: 25 maari 1991 

§amenstelling van de werkgroep: 
iT. J. van Dixhoorn (voorzitler): 
dr. W. Bleuten (adviseur); 
if. W.J. Heijnen (adviseur); 
iT. P.G. Meijer (adviseur); 
prof. dr. P. Nijkamp; 
iT. E.Ph.J. de Ruiter (adviscur); 
prof. dr. C.A.J. Vlek. 

§ecretaris van de werkgroep: ir. Rl. Seijrfers. 



BIJLAGE 4, 

UJST VAN KNSPRAAKREACTIES EN ADVIEZEN 

nr. persoon of instantie plaats 

Birrmengekomen inspmakreaclies bii de Cleo m.e.Y'. d.d. 9UJ219 

I. E. Meerkerk Giessenburg 
2. J. van de Laan Kesteren 
3. A den Ambtman Kesteren 
4. C. Swinhels Kestercn 
5. L. Booy Opheusden 
6. M. van Gendt Kesteren 
7. T. van Breur Kesteren 
8. A Drunijt Kesteren 
9. W. van der Hel Kesteren 
10. S. lmminkhuizen Leersum 
II. H. + G. Stevens-Meijer Kesteren 
12. J.M. van Eldik Kesteren 
13. VA Hartog Kesteren 
14. ,J.J. Pouwer Kesteren 
15. H.N. van Lier Kesteren 
16. A Verweij Kesteren 
17. J. van Amersfoort Kesteren 
18. M.E. van Eldik Kesteren 
19. T. Pronk Kesteren 
20. J. Hobe Kesteren 
21. KP. Kieft Kesteren 
22. AR van Doom Meteren 
23, Th. van de Perk Beesd 
24. F.H. Lint Rldderkerk 
25. P. Schouten Haarlem 
26. Mw. C.J. Wubben-Schorc:t Rldderkerk 
27. Stichting dorpsbehoud l-lardtll-;:veld -

Hardinxveld-Giessendam Giessendarn 
28. W.C. van Loon-Spruit Rldderkerk 
29. B. van Houwilingen Schellulnen 
30. Bewonersgroep van Duiven-

zule! Duiven 
3l. B.A Braem Duiven 
32. Fam. B. de Vries Valburg 



33. J.A van Beuzekom I 
W.C. van den Heerik Schelluinen 

34. C. Boer Maartensdijk 
35. Buurivereniging "De Tien 

Morgen" Zetten 
36. AW.J. Meijer 's-Gravenhage 
37. J.P. van Rijswoud Rotterdam 
38. AW. Rijntjes Zevenaar 
39. Bewoners wijk Drievliet Ridderkerk 
40. Bewoners zalm, wijk 

Drievliet Ridderkerk 
4l. H.J.C. Visscher Ridderkerk 
42. Vereniging "niet over de 

Betuwe" Valburg 
43. J.P. van Eck Kesteren 
44. Handtekeningcnlijsten Kestercn 
45. Handtekeningcnlijsten Kesteren 
46. Handtekeningenlijsten Onbekcnd 
47. W. Roodbeen van de 

HolLert Opheusden 
48. H.W. Stam Opheusden 
49. ,I. Valkenier Ophcusdcn 
50. G. Huibering Opheusden 
5l. J. icr Maten Kesteren 
52. C & M te Haar Kesteren 
53. Fam. van lngen Opheusden 
54. H.R. van den Maagdenberg Kesteren 
55. C. Boer Kesteren 
56. H. van Beijnhem-Huuben Opheusden 
57. D. van Bruggen Ophcusden 
5S. H. de Ridder Kesteren 
59. C.C.F.E. Woudenberg Kesteren 
60. A de Haas-Wittckamp Kesteren 
61. H. Meyenng Opheusdcn 
62. M. van de Scheur Kesteren 
63. M. van de Scheur-

Kokhorst Kesteren 
64. Fam. G. Kronenberg Kesteren 
65. J.Arends Kesteren 
66. L. Drost I G. Slap Kesteren 
67. N.C.M. Cornelisse j'l:csteren 
6S. P.C.,J. de ,.long Kesteren 
69. ,LA. Kooyman Kestercn 
70. N.C.M. Comelisse Kesteren 
7l. M. van de Scheur Kesteren 
72. A van Klee{ Opheusden 
73. C.J. van Tintalen Kesteren 
74. S.F. van den Blink Kcsteren 
75. ~]. van K1 eef Kesteren 
76. AA Groeneveld Kesteren 
77. N. van Hattum-Omgenendt Kesteren 



78. W.D. Snijders Giessenburg 
79. J. Hobo Hardinxveld ! 

Giessendam 
80. C.G. van Zee Arkel 
81. Autobedrijf Nederhof Hardinxveld ! 

Giessendam 
82. W. dem Breejen Hardinxve1d ! 

Giessendam 
83. H.D. Huibers Opheusden 
84. G. Verwoeri Opheusden 
85. A Roodbeen Opheusden 
86. P. Roodbeen Opheusden 
87. A van Ymeren Opheusden 
88. W. Tyssen Kesteren 
89. G.A Hutten Kesieren 
90. H. Roodbeen Opheusdcn 
9L A Elings & G.J. Elings· 

Erpeka Opheusdcn 
92. K. Koudijs Kesteren 
93, R.M. van Capelle Kesteren 
94. N. de Brce Kesteren 
95. B. Hendriksen Opheusden 
96. J. Bonden·Tenneer Kesteren 
97. W. van Beusichem Kesteren 
98. AJ. Bonders Opheusdcn 
99. P. van Boeve Kesteren 

100. Gemeente Kesteren Opheusden 
lOL L.M. Goedee Kcsteren 
102. R. Rauwerda Kesteren 
103. De Kat-Angelim Kesteren 
104. De Kat-Angelim Kesteren 
105. J. Versteeg Bardilliweld! 

Giessendam 
106. Van de Wardt Opheusden 
107. Van de Wardt Opheusden 
108. G. Huibers Opheusden 
109. L. Albrecht Kesteren 
110. A van KJ.eef Kesteren 
Ill. J.G.S. de Wilde & G.J. 

de Wilde·Benneker Kesteren 
112. S. van de Beijden Opheusden 
113. Bouwkundig advies- en 

tekenbuTO "De 
Rijnstroon1" Kestercn 

114. G,~J, van Luan Opheusden 
115. B.H.L. Spekking Kesteren 
116. T.M.C. Kars van Eck Kesteren 
117. D.A Derksen Opheusden 
118. E. van Ommeren Dodewaard 
119. M. Willemsen Opheusden 
120. L.AJ. Slootmaker Kesteren 



12l. J. Luisman Kesteren 
122. J. Luisman Kesteren 
123. M.R Verhoeven 
124. P.J. van de Giessen Giessenburg 
125. D. Wijnja Giessenburg 
126. Werkgroep milieu Gelder-

malsen en omstreken Tricht 
127. J. Dukel Hardinxveld/ 

Giessendam 
128. P. de Jong Gorinchem 
129. W.Z.H.O. Gouda 
130. R B.J. Peters Tiel 
131. Dbr. & mw. de Geus Meteren 
132. L.H. de Ruiter Hardinxveld/ 

Giessendam 
133. B. Baan Hardinxveld/ 

Giessendam 
134. W. van Dis Kesteren 
135. A Beniers Kesteren 
136. E.B. Hoven Kesteren 
137. J. Verwoert Opheusden 
138. W.J. Rink-Romijn Kesteren 
140. J.E. Pikaart-Takkebos Kesteren 
14l. W. Blankestijn Kesteren 
142. P.G.J. Heystee Kesteren 
143. J.J.G. Breuer Kesteren 
144. ,J.G. Verwoert Kcsteren 
145. M.H. Keuler I(esteren 

d.d. van binnenkomst Cle. m.e.". 28 februari 1991 

146. RW.M.H. Bolscher Bemmel 
147. H. van de Giessen Giessenburg 
148. N.S. Mol Kesteren 
149. M. Trapman Hardinxveld/ 

Giessendam 
150. Fam. van der Klei Herveld 
15I. H.J.H. Blam Hardinxveld/ 

Giessendam 
152. Th.P. Hehewerth Ridderkerk 
1[\3. A.M. van Herwijncn Tiel 
154, A. van der Giessen Ttel 
1[\[\. M.G. Telle Kesteren 
1[\6. DA Telle Kesteren 
1[\7. A,vV,B, TeHe Kesteren 
1[\8. M.M. Mallinger Kesteren 
1[\9. W.J. van de '.OTaal Kesleren 
160. M. Buytendorp-Grootes J<esteren 
161. D.S. Buytendorp Kesteren 
162. H. Hovlus Kesteren 
163. G. Btienesse Opheusden 



164. T. Brienesse Opheusden 
165. J. de Kuijper Kesteren 
166. Stichting Twickel Delden 
167. C.M. Roelofse Opheusden 
168. G.H. Peters van Ton Opheusden 
169. R. Sebek Kesteren 
170. A van den Berg Kesteren 
17l. Onbekend Kesteren 
172. W. van Genderen Hardmxveldl 

Giessendam 
173. Fam. Breunese Valburg 
174. M. Ter]ouw Rotterdam 
175. Joh. Terlouw b.v. Rotterdam 
176. Fam. van Kootcn Rldderkerk 
177. J.P. Goossen Tiel 
178. AC. van Jeeuwen en J.W. 

,J.M.van Leeuwcn-Pelgr6m Valburg 
179. Maatschap van Haaften Metcren 
180. Fam. J. den Braven Schelluinen 
181 AG. Merkens - De Wolf Tricht 
182. P.N. Wesselo-Merkens Tricht 
183. H. Dekker Sliedrecht 
184. F.J. Mik Arkel 
185. M. de Leeuw Tiel 
186. P. Heikoop Tricht 
187. Th.G.P. Niels Tiel 
188. A Venlleu]en Tiel 
189. AH.M. Vermeulen Tie] 
190. H. 'lId Po] Opheusden 
191. AS.V. Sparta '57 Opheusden 
192. W.M. Moonen Kerk-Avezaath 
193. R. Strijker Hardinxvc]d-

Giessendam 
194. NV. W.M.G. Velp 
195. J.H. de Jong Arkel 
196. J. Brouwer Arkel 
197. J.A Kortlever Arkel 
198. C. van KUitenburg Arkel 
199. AR. v I d DODI Arkel 
200. D. de Bruin Arkel 
201. C. vanZee Arke} 
202. Fam. Verhaag Arke] 
203. Fan}. J eronirnus Kesieren 
204. A. KuyvenhDven Opheusden 
205. G. 'lId Garde Opheusden 
206. T.J. van Sijpveld Kesleren 
207. C. MC.ijering Opheusden 
208. P. de Jong Hardinxveld -

Giessendam 
209. J. Mostert-van der Vries Hardinxveld-

Giessendam 



210. M. den Ottelander-
Vriethoff Giessenburg 

21l. A van Houwelingen Hardinxveld -
Giessendam 

212. Gelderse maatschappij 
van Landbouw Tiel 

213. Kamer van Koophandel en 
fabrieken voor Rotterdam 
en de bene den Maas Rotterdam 

214. M. van Hoften Hardinxveld -
Giessendam 

215. H.G. van Leeuwen Tiel 
216. Stichting tot verzorging 

van verstandelijk gehan-
dicapten Dodewaard 

217. Mr. J. van dey Linde van 
den Herik & Verhulst, 
advocaten Rldderkerk 

218. PAM. Bracke Rldderkerk 
219. C.D. Vink Zoelcn 
220. W.M. van der Stelt Giessenburg 
22l. W. Zwiers Arkel 
222. E.D. van den Hoogen Arkel 
223. J & J.N. Merkens Tricht 
224. Wijkvereniging " De 

LaarWesi" Arnhem 
225. Fam. P.A van der Priem Hardinxveld -

Giessendarn 
226. L.J. Peperkamp Zetten 
227. P. Breman HardirDcveld -

Giessendam 
228. D.G. Snoodijk Arkel 
229. J. Terlouw Rotterdam 
230. ,J.E. Breman-Florissen Hardinxveld -

Giessendam 
23l. J. Nederlof Hardinxveld -

Giessendam 
232. L. Slob Kerk-Avezaath 
233. Fam. J.F.M. Worlel Kerk-Avezaath 
234. J.D. Huibers Ophcusdcn 
235. G.G. Reede Kesieren 
236. DY. Elderlnk Kesteren 
237. G.J. Koeslag Opbeusden 
238. G. Meijer Tiel 
239. J.W. Strankinga-Overeem TieJ 
240. F.W. Comelege Tiel 
24l. J. Schimmel Tiel 
242. R.AA Boekhorst Tiel 
243. L.L. Meeder Tiel 
244. AR. Barten Kesteren 
245. P. van Dijk Kesteren 



246. 
247. 

248. 

249. 

250. 
25l. 
252. 

253. 
254. 
255. 
256. 
257. 

258. 
259. 
260. 
26l. 
262. 
263. 
264. 

265. 
266. 
267. 
268. 
269. 

270. 
271. 

272. 

273. 
274. 

275. 
276. 

277. 
278. 
279. 
280. 
28l. 
282. 

J. Ketellapper 
E. Ketellapper 

Kesteren 
Kesteren 

Birm.engelwmen insp .. aakreacties blj de Cleo m.e.". £1.£1. 910305 

Kerkeraad Gereformeerde 
kerk Giessendam-Neder/ 
HardinxveJd 
KG. de Zeeuw 

J. Gelauf 
G. van Dijk110rst 
Fam. H. Oudshoom 

B.W. Elfrink 
AW. Rijntjes 
M.G.J. Leeuw·Wellner 
W.J. Kors 
Natuur en recrealieschap 
Ysselmonde 
RL.M. Punt 
C.Y. Kruithof 
D. de Boer 
C. Suiker 
A & N. Philipsen 
J.P. Blijdorp 
Landinriehtingseommissie 
"Over Beluwe-oost" 
E.E.A Koeslag-Wiggers 
W.A. Peters 
C.C. Peterse 
A Hovestad 
Kinderen groep 8 
"stoutjesdijksehool" 
K van Westreenen 
G.H. Arfman 

JA v/d Burgh 

Beukman 
R Troost 

Hardinxveld -
Giessendam 
Hardinxveld
Giessendam 
Giessenhurg 
Dodewaard 
Kapel
Avezaath 
Groessen 
Zevenaar 
Kerk·i\.vezaath 
Ridderkerk 

Barendrecht 
Kerk-A vezaa t11 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Ridderkerk 
Enspijk 
Tiel 

Nijmegen 
Kesteren 
Kesteren 
Kesteren 
Opheusden 

Schelluinen 
Kerk-Avezaath 
Kapel-
Avezaath 
Kerk
Avezaath 
Kerk-Avezaath 
Kapel-
Avezaath 

C.J. van del' Siam-Leeman Kerk-Avezaath 
F.tJ. Ooms & A.M.E. van 
Ling 
G. van Dee 
Th.P.M. Lemmers 
C. Zondag 
C. Heerhaart 
AA Lakeij 
J. Geertsema 

Kcrk-Avezaath 
Kcrk-Avezaath 
Kerk-Avezaalh 
l{erk-Avezaath 
Kerk-Avezaath 
Kcrk-Avezaath 
Kerk-Avezaath 



283. P. van de Greijn Kapel-
Avezaath 

284. E. Memel Kerk-Avezaath 
285. A Vogelzang Kerk-Avezaath 
286. G.J. van Eck Kapel-

Avezaath 
287. Fam. Pippel Kapel-

Avezaath 
288. H. Ursinus Kerk-Avezaath 
289. RL.M. Feith Kerk-Avezaath 
290. P. RDoswinkel Kerk-Avezaath 
291. RH. Smits Kerk-Avezaath 
292. J.F. Jongbloed Kerk-Avezaath 
293. R Garrilsen Kerk-Avezaath 
294. G.B. Niessen Kerk-Avezaath 
295. J.A Weinreich Kerk-Avezaath 
296. J.A Weinreich Kerk-Avezaath 
297. C. de Jonge Kerk-Avezaath 
298. B. Jurrema Kerk-Avezaath 
299. C. Maklms Kerk-Avezaath 
300. C.J. van Arkel Kerk-Avezaath 
30l. M. de Jonge Kerk-Avezaath 
302. AA Neger Kerk-Avezaath 
303. K.F. Leenhouts Kerk-Avezaath 
304. Fam. S. Scheffer Kerk-Avezaalh 
305. L.N. Swart Kerk-Avezaath 
306. E.T.N. Gemissen Kerk-Avezaalh 
307. H. Klompmakcr Kerk-Avezaath 
308. G.Ousen Kerk-Avezaath 
309. J. van Schaik-Bijl Kerk-Avezaath 
310. W. Schiltmans Kerk-Avezaath 
311. J.Y.W. Peterse Kerk-Avezaath 
312. T.J. Cools Kerk-Avezaath 
313. ,LH.C. Visser Kerk-Avezaath 
314. A Mentz Kerk-Avezaath 
315. J.D. van Hilten Zoe len 
316. J. Jurgens Kerk-Avezaath 
317, D. van Es & L. Balder Kerk-Avezaath 
318. Dhr. & mw. Balder Kerk-Avezaath 
319. B.F.J.H. Mombers Kerk-Avezaath 
320. A de Graaf-Kuiper Kerk-Avezaath 
32L Prijn tulncentrun1 Kerk-Avezaath 
322. M.M. Looman Kerk-Avezaath 
323, H.J. de Jongh Zoden 
324. M. Lubko Kapel-

Avezaath 
325. M.A van Hensbergen Kerk-

Avezaath 
326. D. Hal Kerk-Avezaath 
327. J. v/d Linde Kerk-Avezaath 
328. PA de Kok Kerk-AvezaaLh 



329. AC. van Alphen Kerk-Avezaath 
3.30. M.J. Comelis & G.A. de 

Bruin Zoelen 
33l. P. Haesenbos Kerk-Avezaath 
332. P.G.J. TUijssen Kerk-Avezaath 
333. J.J. Frederiks Kapel-

Avezaath 
334. G.li, Visser Kapel-

Avezaath 
335. C.A. Lindeboom jr. Tiel 
336. H.C. Miltenburg Tiel 
337. Peters & Peters-Verweij Tiel 
338. RB.J. Peters Tiel 
339. Fam. J.M. Hoek Tiel 
340. M. Mulder-Hurenkamp Tiel 
341. De Rooy-v/d Hoven Tiel 
342. P. Kortenberg Tiel 
343. eLP van Eek Kesteren 
344. H. Kwint KesLeren 
345. Mw. D. van Meerten Opheusdcn 
346. A Verwoert Opheusden 
347. J.W. van MeerLen Opheusden 
348. J. Stouten Arke1 
349. W. & Gj. lnpijn Arkel 
350. J. Eckhart Arkel 
351. G.C. Sterk Arkel 
352. G.C. denAdel Arkel 
353. T. Janssen Arkel 
354. A Eckhart-de Jong Arkel 
355. A Middelkoop Arkel 
356. RT. Pippc! Arkel 
357. W.Oosterom Arkel 
358. Bran Arkel 
359. D. Welling Arkel 
360. AM. Kreyer Arkel 
361. N. Favier Arkel 
362. W. de Jong Arkel 
363. AP.P. Willemse Arkel 
364. A Gons Arkel 
365. ,J.J. Burggraaf Arkel 
366. W. Wout Arkel 
367. 3.3. Westerbeck ArkeJ 
368. D.C. Boogert Arkel 
369. D. & A Molenaar Arl<cl 
3"10. Fanl. {Jansen Nieuwland 
371. J.H. Hopman Arkel 
372. Kleint Nieuwland 
373. S. Goncsh Arkel 
374. E.J. Dekker /'l.rkel 
375. H. de Bruin Arkel 
376. P. v/d Vliet Arkel 



377. G. Sterk Arkel 
378. ,J. H. van Wisselingh Arkel 
379. W.D. Kel! Kerk-Avezaath 
380. C. Kooijman Schelluinen 
38l. F. van Kooperen Hardinxveld -

Giessendam 
382. Gemeente Graafstroom Bleskensgraaf 
383. F. van Reeden Dodewaard 
384. J.P. van Rijswoud Rotterdam 
385. Milieugroep Westervoort Westervoort 
386. G.J. de Kock & F.A.M. 

Tuielens Meteren 
387. W.C. van den Herik Hardinxveld -

Giessendam 
388. L.F. Dert's Barcndrecht 
389. F.L. Lamers Zetten 
390. Th.W. Nab Zetten 
39l. R. Nijenhuis Zetten 
392. T. Budding Zetten 
.393. S. Bus Groessen 
394. D.A. Molenaar Kesteren 
395. A. v/d Plas Hardinxveld -

Giessendam 
396. Adviesgroep Neerpolder Giessenburg 
397. A. van lederen Lcerdam 
398. Stichting Natuur en 

Milieu Utrecht 
399. V.O.F. "Het Anker" Ochten 
400. Boomkwekersvereniging 

kring "Opheusden en 
omgeving" Kesteren 

40l. Gemecnte Tiel Tiel 
402. M. Tuissen Ridderkerk 
403. L. de Blank Ridderkerk 
404. N.V.V.S. Amersfoort 
405. J. Bakker Ophemcrt 
406. G. Kruithof Ridderkcrk 
407. Fam. Docleman Valburg 
408. T. Reedijk Rldderkerk 
409. H. Bor & M. Bar ZeUcn 
410. Nl.H. den Brectjon Ridderkerk 
41l. T. Hoppeureij s Elsi 
412. E. de Goede-en-Kroon Riddcrkerk 
413. H.C. Vonk Lienden 
414. P. LeUerie Hardb{ve1d· 

Giessendan1 
415. Gemeente Buren Buren 
416. J.D. van den Bout-

Theunisse Schelluinen 
417. C.A.V. Meurs-Roozenburg Kesteren 
418. H. van Doodeweerd Kesteren 



419. J .,1. Le Poole Opheusden 
420. S. van Wakeren Tie] 
42l. Danser Tiel 
422. G.G. Peters Kerk-Avezaath 
423. G. Woltjer Tiel 
424. H.P.M. Smals Tiel 
425. J. Meertens Kerk-Avezaath 
426. F.Dam Kerk-Avezaath 
427. P. van Driel Kapel-

Avezaath 
428. D.R.J.T. Middelkoop Kapel-

Avezaath 
429. J.G. van Driel Kapel-

Avezaath 
430. J.B. Temlcer Kerk-Avezaath 
43l. J. Verbeek Kerk-Avezaath 
432. L.J.G.M. van Dam Kerk-Avezaath 
433. H.J.M. van Sun len Kerk-Avezaath 
434. J. Vink & L.R VinJe.· van 

Maurik Kerk-Avezaath 
435. H.J. van Lienden Kerk-Avezaath 
436. H.G. ,Janssen Kerk-Avezaath 
437. P. van Gessel Kerk-Avezaath 
438. H.M. Schenk Kerk-Avezaath 
439. Van Lienden Kerk-Avezaath 
440. C. van Arkel Kerk-Avezaath 
44l. J.M.J. van Arkel Kerk-Avezaath 
442. W. Stap j"i:erk-Avezaath 
443. J.Th. Schiltmans Kerk-Avezaath 
444. V. Niemantsverdriet Kerk-Avezaath 
445. V.l.M. Boon Kerk-Avezaath 
446. H.J. v/d Graaff Kerk-Avezaath 
447. W. Wellner Kerk-Avezaath 
448. P.J.W. Jaspers Kerk-Avezaath 
449. Mw. Timmer-Schuurman Kerk-Avezaath 
450. G.W. Veldhorst Kerk-Avezaath 
45l. A. Olthoff Tiel 
452. Fam. M. Schrale Kerk-Avezaath 
453. Fam. van Ewijk Kerk-Avezaath 
454. W. de Goede Kapel-

Avezaath 
455. Faro, Kustcrs Eerk-Avezaath 
456. J.L. Schroots Kerk-Avezaath 
457. D.C. Verkerk Kerk-Avezaath 
458. W.P. de KruijiI l~erk-Avezaath 

'159. J.B. Mulder Kerk-Avezaath 
460. H.,J. van Zoelen Kerk-Avezaath 
46l. J. Beekman Kerk -Avezaa th 
462. G. Steenis Kerk-Avezaath 
463. C. van Zanten Kerk-Avezaath 
464. L.W.A. Lisman Kerk-Avezaath 



465. E.J.P. Jansen Kerk-Avezaath 
466. G. Da!huisen Kerk-Avezaath 
467. G. van Dijkhorst Dodewaard 
468. M.C. Leensen Tiel 
469. J.AM. van Toor Tiel 
470. C.H. van Eldik-Tuijl Opheusden 
471. J.AM. Oerlemans Kesteren 
472. J.L.D. van Zessening Kerk-Avezaath 
473. C.J. van Zijderveld Kapel-

Avezaath 
474. G. Baars & L. van Empel Kerk-Avezaath 
475. H.O.P. Liiffelman Kerk-Avezaath 
476. M. deVroer Kerk-Avezaath 
477. J.E.L. Bannink-Grimm Kerk-Avezaath 
478. L. van Ommeren-Lagorde Kcrk-Avezaath 
479. Fam. de Vries-Robbe Kerk-Avezaath 
480. A Denekamp Kerk-Avezaath 
481. RJ.H. Sanders Kerk-Avezaath 
482. M.W. Mouhemius-van 

Mourik Kapel-
Avezaath 

483. D. Wijkstra Kerk-Avezaath 
484. F.M.OOijk Kerk-Avezaath 
485. M.M. Hofstee Kerk-Avezaath 
486. J.M. Jansen-van Straaten Tiel 
487. J. de Gier Kapel-

Avezaath 
488. H.L.Oskam Kerk-Avezaath 
489. W.AJ. Heyster Kerk-Avezaath 
490. D.J. van den Bosch Kerk-Avezaath 
491. C.J. van Koeveringe Kerk-Avezaath 
492. H.G.J. Sweeres Kerk-Avezaath 
493. W. Zwaan Kerk-Avezaath 
494. J.J.C.M. Kluin Kerk-Avezaath 
495. H.J. Brokking Arke] 
496. P.R van Engelen Arke! 
497. Braam Arke) 
498. W. Loeve Hoogblokland 
499. C.M. Breu Arkel 
500. P. de !\rent Arke] 
501. W.A Koopman Arke! 
502. H. HoI Arke! 
503. AP. Vermeulen Arkel 
504. VC1'beek Arlee! 
505. R de Zeeuw Arkel 
506. W". Parree Arleel 
507. C.J. Molendijk Arkel 
508. C. Geursem Arkel 
509. D.G. Snoodijk Arkel 
510. M.J. Hellenkate-Blom Kesteren 
511. T. Keuken Opheusden 



512. ROVER Den Haag 
513. A.F. Biemans Ridderkerk 
514. A. den Toom Schellulnen 
515. Deelgemeente Charlois Rotterdam 
516. Wonlngbouwvereniging Hardlnxveld -

'Hardlnxveld-Giessendam' Giessendam 
517. De vereniging plan A15: 

snel...weg!!! Groessen 
518. M.A.J.E. Rayrnakers Kerk-Avezaath 
519. e.C. de Boer Ridderkerk 
520. Gemeente Lienden Liendcn 
521. T. Molenrnaker Tiel 
522. J. van Oudbroekhuizen .. 

de Leeuw Neerijnen 
523. G.M. van den Beld Kerk-Avezaalh 
524. J.D.M. Janssen Lienden 
525. F.W. Bloem Lienden 
526. M. Stout Hardinxveld .. 

Giessendam 
527. Vereniging van Eigenaren! 

Sertngen plantsocn Ridderkerk 
528. RJ. de Jongh Trtcht 
529. P.R Minnaard Omn1eren 
530. G.H.M. Elfrink Groessen 
531. G.B. van Leeuwen Ridderkerk 
532. Gebr. den Braven Schelluinen 
533. F.C.L. Engelen Kerk-Avezaalh 
534. J.J. Galama Andelst 
535. G.W. Hendriks Zeiten 
536. Agrarische werkgroep 

Ysselmonde Rijswijk 
537. M.C. van Houwelingen Schel1uinen 
538. E. van Dijk Hardlnxveld -

Giessendam 
539. ARAG "Rechtsbijsland" Leusden 
540. ARAG "Rechtsbijstand" Leusden 
541. Actiegroep "Geen 

goederenspoorweg va .. 
fiant H door Hardin,';:-
velcl-Giessendam" Harclinxve1d .. 
(529 hancllekeningen) caessendan1 

542. Gemeente Giessenlanden Hoornaar 
543. Werkgroep "Leefbaa!" 

RUsoord" Rijsoord 
544. R Broerlj es Barendrecht 
545. Landbouwschap Den Haag 
546. Gemeente Echtelcl Ochlen 
547. Gemeente Alblasserdam Alblasserclam 
548. Gemeente Kesteren Kesteren 
549. Hoegen Dijkhof & Van 

Brakel Utrecht 



550. Mr. Francoise J. De Gler Zoetenneer 
55l. Gemeente Rotterdam Rotterdam 
552. Gemecntc Leerdam Leerdam 
553. Anema & Greve advocaten 

en Procureurs Rotterdam 
554. Gemeente Geldennalsen Geldennalsen 
555. Gemeente Barendrechl Barendrecht 
556. Landinrichtingscommissie Gelderrnalsen 
557. Stichting Wijkopbouw 

Lombardijen Rotterdam 

B;nnengekomen inspraakreacties hi) de Cle. m.e .... d.d. 910306 

558. Gemeente Duiven Duiven 
559. Gemeente Albrandswaard Rhoon 
560. Gemeenle Sliedrecht Sliedrecht 
56l. Gelderse Milieufederatie Arnhem 
562. Gemeente Lingewaal Asperen 
563. Werkgrocp "Leefbaar 

Rijsoord" Rijsoord 
564. R. Brocrtjes Barcndrecht 
565. F.D.A. Molenaar Kesteren 
566. A.M.!. van Haanen Kesteren 
567. E. Welvaart Kestcren 
568. W. van Veldhuizen Kesleren 
569. J.G. van Hagen Kesteren 
570. Buurtvereniging "De 

Sluis" Meteren 
571. M. Boer Sliedrecht 
572. Gemeente Papendrecht Papendrecht 
573. Water Eaton Elsl 
574. Gemecnte Ridderkerk Ridderkerk 
575. EVO Zoetem1eer 
576. S. Lubbers Den Haag 

* 577. Stichting Wijkopbouw 
Lcmbardijen Rotterdam 

578. Agrarische grondzalcen 
Holland b. v. RijSwijk 

579. G.T.M. ThurUngs Kesteren 
580. Bewonersorgantsalie 

ZUiderwljk Rotterdam 
581. Hoogheelnraadschap van de 

Alblasserwaard en de 
Vijfherenlanden Gorincheul 

f:i82. Recreatiecentnlrn Betuwe-. 
strand Beesd 

583. Nauta Dutilh Rotterdam 
584. Kerkeraad van de N.H. 

Gcmeente Avezaath Kerk-Avezaath 
585. Gemcente N eerijnen Waardenburg 
586. Gemeente Gorinehem Gorinchern 



587. Gemeente Lienden Lienden 
588. Gemeente 2evenaar Zevenaar 
589. Kamer van Koophandel en 

fabrieken voor Zuid-
Holland-Zuid Dordrecht 

590. Der Regierungsprasident 
Dusseldorf Duitsland 

59l. Vereniging "Nict over de 
Betuwe" Valburg 

592. Provincie Zuid-Holland Den Haag 
593. lnspectie van de Volks-

gezondheid voor de 
hygiene van het milieu 
voor Gelderland Arnhem 

594. Gemeente Hardinxveld- Hardin)cveld -
Giessendam Giessendam 

595. Ben W Arnhem Arnhem 
596. Landinrichtingscommissie 

IJsselmonde Klaaswaal 
597. Kamer van Koophandel en 

Fabrieken voor Amsterdam Amsterdam 
598. Ministerle van Landbouw. 

Natuurbeheer en ViSSerij .Arnhem 
599. Gelders Platform Verkeer 

en Vervoer Arnhem 
600. Afvalverwijdering Ri-

vierenland Geldemmlsen 
60l. J. Lengkeek Zoelen 
602. Bestuurlijk overlegorg-

aan wonlngcorporaties 
Alblasserwaard en Vijf-
heerenlanden Sliedrecht 

603. Nauta Dutilh / advocaten 
en notarissen Rotterdam 

604. Gemeente Elst Elst 
605. Drs. Famke B. van der 

Kooi / Bureau voor 
kunstadviezen,bemidde-
ling en inrich ting Zoelen 

606. Vereniging "stop de 
valse start" Giessenburg 

607. Kamer van KoophandeJ en 
Fablieken voor Zuid-West 
Gelderland Tiel 

608. Vereniging tot bchoud 
van het Lingelandschap Leerdam 

609. Rentmeesterschap Roeks Earendrechl 
610. Nauta Dutilh ! ac1vocalen 

en notarissen Rotterdam 
611. Stich ling milieuwerk-

groep Buren e.o. Euren 



612. Mr. J. de Gier, advocaat Zoetermeer 
613. Gemeente Rij soord Ridderkerk 
614. Gemeente Leerdam Leerdam 
615. Mw. Y.M. de Koning-

Tienkamp Ridderkerk 
616. J. & l. Klerkx Kcrk-Avezaath 
617. G.J.M. Joosen Zetten 
61S. CWL Stichting Centraal 

woningbeheer Lingesteden Lecrdam 
619. Natuur- en vogelwacht 

"de Alblasserwaard" Hardtnxveld -
Giessendam 

620. Fomm Aanleg A15 Bemmel 
621. E. Meerkerk Giessenburg 
622. IT. W. Wissing Barendrecht 
623. Th. UlTing Zevenaar 
624. N.V. Samenwerkende e.lek-

triciteits bedrijven Arnhem 
625. Arag Rechtsbijstand 

'Princenhof Leusden 
626. C.N.V. aId. Leerdam Leerdam 
627. Dienst Stadsontwikkeling Arnhem 
62S. H. Leeuwis-Lantinga Giessenburg 
629. P. de Jong Ridderkerk 
630. C. Veen Alblasserdam 
631. StichUng Lange-afstand-

wandelpaden Nieuwegein 
632. Vereniging i.o. 'Kater' Kcrk-Avezaath 
633. Mw. P.A.Th. Hazen Ridderkerk 
634. N.J. v/d Braak Dodewaard 
635. H.C. Nusselder-

Brethouwer EI8t 
636. Ir. H. Lambermont Valburg 
637. Arnateurtuindersvereni-

ging "Barendrecht" Barendrccht 
63S. M.M. van Krieken Hard inc'(veld-

Giessendam 
639. J.N. Helmond Tiel 
640. Stichting "Hel Zuidhol-

lands Landschap" Rotterdam 
641. W.H. Streep Tiel 
642. C. IVI. van Rees Papcndrecht 
643. H.T. Meerkerk Oud-Alblas 
644. Het Regionaal Infor-

matiecentrum voor F..O. 
& Leewaarheidsplanning 
in de Vij111erenlanden Spijk 

645. G.lLI. Gieling Zevenaar 
646. Mw. ,I. v/d Velden Valburg 
647. E.G. Reinders Valburg 
648. 11'. G.J. Duin Zetten 



649. W. Degen Andelst 
650. H. Leendertse Giessenburg 
65l. Fam. RM.A de Haan Hardinxveld-

Giessendam 
652. Mw. ir. Roseboom Groessen 
653. F.J.A van Goorden-

van Wijnen GOrinchem 
654. Ph. de Vries Waardenburg 
655. W. Visser Giessenburg 
656. L.D. Koerber Arkel 
657. J.H. van Beuzekom Deil 
658. G.A van den Bold-Hete· 

rij Kesteren 
659. lng. C.W.A. Gor1ee Arkel 
660. B. Boer Gorinchem 
66l. H. van 't Pad Leerdam 
662. Districicommiss.ie v Ih 

Landbouwschap Wadenoyen 
663. A de Bruin Hardinxve1d· 

Giessendam 
664. C.J. van Eldik IJzendooITl 
665. A Donga Hardinxveld-

Giessendam 
666. M. Leenards Dodewaard 
667. Mw. C.C. Strik Valburg 
668. Recreatieoord "de 

Vergarde" Erichem 
669. A van Dieden Neerijnen 
670. J. Muilwijk Hardinxveld -

Giessendam 
67l. Onbekend Oostendam 
672. Gemeenschappelijke rege-

ling Sportpark Sou burg Alblasserdam 
673. R Gerritsen Bemmeld 
674. R Winters Groessen 
675. T. Hasselaar Kesteren 
676. F. Walraven Arkel 
677. C. Bereijgens Arkel 
678. B.C. 'lId Giessen Hard.inxveld· 

Giessendam 
679. S. Lubbers Tr.ichi 
680. ,J.B. Remmelink Kesieren 
68l. B.G.M. Brouwer Kesteren 
682. R Roelofsen Kesteren 
683. G.J. Freder.iks Opheusden 
684. ,J.A. Meijer Eesteren 
685. W. van den Hoofdakker Eesteren 
686. W.Ch. Hardeveld Opheusden 
687. R Benthem Kesteren 
688. M.D. van Beekhoff Eerk-Avezaath 
689. AC. de Moree Kerk-Avezaaih 



690. c.J. van Haul Kerk-Avezaath 
691. A Houtkoop Kapel-

Avezaath 
692. H. Hukkes Kapel-

Avezaath 
693. AL. Schroot-de Weerd Wadenoyen 
694. A Hagers-de Werk Tie! 
695. P.G.H. van ZUijlen Tiel 
696. K. Faets Tiel 
697. J. Wiesebron Tiel 
69S. J. Janssen Tiel 
699. G.A Boerboorn Tiel 
700. P.D.H. Diepenbach Tiel 
701. M.J. v/d Hatert Kesteren 
702. RA Meijer Kesteren 
703. P. Meijer Kesteren 
704. G.J. Meijer-Schipper Kesteren 
705. C. Noorn-Hakkert Kesleren 
706. AJ.G. van Ewijk Kesteren 
707. S. Hendriksen Kesteren 
70S. W. van den Hoofdakker Kesteren 
709. B. van Kleef Kesteren 
710. G. van Mourik Budding Kesteren 
711. H.N. Kaldenberg Kesteren 
712. J.D. Dekker-van Klcer Kesteren 
713. R van Zetten Opheusden 
714. J.D. van Ingen Kesteren 
715. M.J. van Voorst Opheusden 
716. J.H. Jansen Kesteren 
717. A van Mameren Kesteren 
718. W. Looyen Kesteren 
719. T. Baardman Kesteren 
720. S.H. van Haitem Kesteren 
72l. J.P. Mauritz Kesteren 
722. J.W.H. van Kleef Opheusden 
723. Dr. J.H.W.M. Rombout Kesteren 
724. A van HaUem Kesteren 
725. N. v/d Balert Kesteren 
726. G.J. Jansen Opheusden 
727. K. Scholtus Opheusden 
728. J.Huibers Ophcusden 
729. A. Elings Ophcusdcn 
730. A. van Eldik Opheusdcn 
73L ,J. Vex-woert Ophcusc1en 
732. L. van Eldik Opheusden 
733. H.J. v/d Voort Opheusden 
734. G.J. van Ingen Kesteren 
735. C.M. Roelofse Opheusden 
736. P. van Belvoirt Dodewaard 
737. J.B. Liel1ink Dodewaard 
73S. B.B.M. Weuslhof Doc1ewaard 



739. M. Taanman-de Rijk Valburg 
740. A Breunisse Elst 
74l. H.L.M.M. Zijlmans Elst 
742. G.J. Jansen Valburg 
743. AM.F.B. Joosen Vagt Zetten 
744. AM. Visscher Zettcn 
745. RW. Ouweltjes Zetten 
746. H. van Voorst Dodewaard 
747. Y.P. van de Logt-van 

Noordenburg Valburg 
748. W.AM. Peters Elst 
749. J.J.W. van Sprundel Dodewaard 
750. G.H.F. van Sprundel Dodewaard 
75I. C.J. van Harlen Elst 
752. A Thijssen Dodewaard 
753. M. van Dijk Valburg 
754. J.M.F. Wigman Dodewaard 
755. AP. Willemsen Dodewaarcl 
756. J. Hommersom Dodewaarcl 
757. B. Taanman Valburg 
758. Th. de Bruin Elst 
759. J. van Maanen Valburg 
760. T.J. van Maanen-Schut Valburg 
76I. AW.H. Jansen Valburg 
762. K.J.J.M. Bressers Dodewaard 
763. C.M. Gerritsen Dodewaarcl 
764. A v/d Logt Valburg 
765. E.M.M. Stoffels Elsl 
766. G. van Binsbergen- van 

KIeef Dodewaarcl 
767. N. van Binsbergen Dodewaard 
768. R Beutink Valburg 
769. W.J.M. Messelink Elst 
770. M.W.Adolfs Elst 
77l. AH. Tap Dodewaard 
772. J.B.W. van Uclen Zevenaar 
773. M. Twidcler Zevenaar 
774. D. Joosten Zevenaar 
'1'75. D. Weysters Zevcnaar 
776. T, Otten Zevenaar 
777. W. Bloemberg Zevenaar 
778, H. Ronded Zevenaar 
779, Wetphal Zevenaar 
780. Th, Neijenhuis Zevenaar 
78L G. Polman Zcvenaar 
782. Kersten Zevenaar 
783. V. Vakkers Zevenaar 
784. Gunthen Zevenaar 
785. B. tel' l-leerclt Zevenaar 
786. W,J.M, Sloat Zevenaar 
787. Braun Zevenaar 



788. W. Berendsen Zevenaar 
789. N.F. v/d Bogaard Zevenaar 
790. G.F. de Vries-Bosker Zevenaar 
79I. J. Hoethuijsen Zevenaar 
792. Van Poortvliet Zevenaar 
793. AG.L. Voss Zevenaar 
794. P.H.M. Degen Zevenaar 
795. A Jansen Zevenaar 
796. Hulkenberg Zevenaar 
797. Bewoners van Schelluinen Schelluinen 
798. M. Wituliet Kesteren 
799. R van HoolwerlT c.a. £lst 
800. Onbekend 
80l. Onbckend 
802. R Lceuwis Giessenburg 
803. G. Nieuwenhuis Kesteren 
804. W.J.J. Verhoeven Valburg 
805. F.M. Beurke Buren 
806. C.J.M. van derWee Tiel 
807. J.J. van Velde Dodewaard 
808. M. Erinkveld Dodewaard 
809. AJ. Malta Kesteren 
810. E. Rutumalessy-Rismasie Opheusden 
81l. RA. Bausch-Goldbohm Kesteren 
812. A Leenarts Dodewaard 
813. L. de Wit Opheusden 
814. N.P. Zijlstra Opheusden 
815. Henge]sporlvereniging 

't Alvertje Opheusden 
816. P.C.H. Lems Elst 
817. Aartsdiocesane RK. 

Boeren en Tuindersbond Elst 
818. RTh. Reusink Valburg 
819. RW.A Verheijen I H.M.M. 

Schamp Andelst 
820. AM.J. Werlen Valburg 
82l. C.AD.W. Kolkman Elst (gld.) 
822. C.F. 'lId Berg Giessenburg 
823. Hutze Weltevreden lkrk-Avezaath 
824. Termeer's Pluimveebe·· 

drijfBV Kapel-Avezaath 
825. Johan van Arke1 Kerk -Avezaath 
826. D. Grendel Kerk-Avezaath 
827. Bierman advocaten Tiel 
828. H.J.M. van I,Jzendoorn Tiel 
829. Drs. AD. Klein Poelhuis 

-Mouthaan Tiel 
830. T. BroerlJes-Everaars Barendrecht 
83l. Mevr. M. Schefferlie Beesd 
832. GA Hakkert Buren 
833. D.W. Pro os Bemmel 



834. G.A. Hakkert Buren 
835. Maatschap Lucassen Duiven 
836. Stichting Milieuvrtenden 

Duiven Duiven 
837. C. de Heus Echtveld 
838. J. Moesbergen Echteld 
839. P.J.L.M. Lakeman Hardinxveld-

Giessendam 
840. Diakonie Hervormde 

Gemeente Giessenburg 
84l. D.W. Schenderling Hardinxveld-

Giessendam 
842. P. Kraaijveld Giessenburg 
843. C.T.C. van Leeuwen Giessenburg 
844. B. van Veen Gorinchem 
845. Lijst Groessen Groessen 
846. AB.T.B. afdeling Groes-

sen Groessen 
847. W. Wolters Groessen 
848. lng. RW.R Derksen Groessen 
849. Fam. Derksen Groessen 
850. Fam. Kruitwagen Groessen 
85l. Dhr. Th.W. Driessen Groessen 
852. J.G.M. Aaldering Groessen 
853. B.J. van Onna Groessen 
854. Buurlvcreniging "De 

Helhoek" Groessen 
855. J. Ligmond Schelluinen 
856. H.T. Krijgsman Ridderkerk 
857. Z. de Ruiter Riclderkerk 
858. Vereniging Eigenaren 

Flat Reyershoogte Ridderkerk 
859. J. Lagas Ridderkerk 
860. K.T. Naaktgeboren Ridderkerk 
86l. Onbekend Ridderkerk 
862. J.M. Kollewijn Riclderkerk 
863. J.A Bosman Ridderkerk 
864. R Roest Ridderkerk 
865. D. Hagers Rotterdam 
866. J. Kroon Schelluinen 
867. Agrarische Grondzaken 

Holland B.V. Hijswijk 
868. RO. Hazewinkel Alkmaar 
869. In"voners van Zandkade, 

Kaatsbaan Kaatsbaan 
870. MetaalwarenIabriek & Kop .. 

erijgieterij Het Anker Gorinchem 
87l. E.M. Franken-de Boer Schelluinen 
872. Accountantskantoor ATBT Soest 
873. Werkgroep Conaliair Pro-

ces Tricht Tricht 



874. Stichting Dorp Wijngaar-
den Wijngaarden 

875. W.F. van Eck Zetten 
876. R. Bedeke Zetten 
877. W.F. vanEck Zetten 
878. P.H. van der Horst Zetten 
879. J.H.G.J. Jansen Zevenaar 
880. M.J. Wienk Zevenaar 
88l. Dorpsver. Oud-Zevenaar Oud-Zevenaar 
882. Werkgroep tot behoud van 

Waal en Ambachl H.I. Ambachl 
883. J.MA Baan Ophemert 
884. AM.AF. van Esch Rhenen 
885. AA de Haan Papendrechl 
886. NetwerkbedrijfjOPRjMTN Den Haag 
887. Recreatiecenlrum '( 

Licndebos-lienden Tiel 
888. Nauta Dutilh Rotterdam 
889. Gedeputeerde Slaten Zuid-

Holland Den Haag 
890. Elccinciteitsbedrij[ 

Zuid -Holland Voorburg 
891. Gedeputeerde Staten 

Gelderland Arnhem 
892. Bewoners gemeenle 

Kesteren Opheusden 
893. Gemeente Hendrik-I-

Ambachl H.I. Ambacht 
894. Deelgcmeenle IJsselmonde Rotterdam 
895. Gemeente Giessenlanden Hoomaar 
896. Gemcente Zederik Meerkerk 
897. Gcldersche Maatschappij 

van Landbouw Echteld 
898. A van de Beck Neerijnen 
899. H. Nusselder Elst 
900. G.Th.J. Janssen Zevenaar 
901. Dirk Geurts Dodewaard 
902. MAJ. Nigten en Kape]-

Y.A. Termeer Avezaath 
903. ,J.A.Th. van de La8r Ridderkerk 
904. Das RechtsbUslancl Diemen 
905. W.J. Driessen Groessen 
906. W. Wagenaar Giessenburg 
907. lng. G. Jansen Rldderkerk 
908. Be1angenvcr. Da.lem Dorp Dalem 
909. L. D. Koerber Arke1 
910. R. Krikke Schelluinen 
91l. C. Dalhuisen l~esteren 

912. L.cl.H. van GUs Barendrecht 
913. J.W. van 'j Hof Giessenburg 
914. Bierman Advocaten Tiel 



915. Bewonersgroep Arke1 Arkel 
916. C.J. Kalkman Ridderkerk 
917. Recreatiecentrum 't 

Liendebos Eehteld 
918. M. v/d Lvan Maasirtgt Gorinchem 
919. Bloemkwekerij M. van Dal-

en Groessen 
920. Fam. J.W. Tobeas Hardinxveld-

Giessendam 
921. J.H.F.L.M. Bemdsen Zevenaar 
922. S.L.M. Moonen 
923. Bewondersver. Bildefhof Zwijndrecht 
924. Fam. ,J. Aalderingtwik Groessen 
925. A15 Business Advertising Kerk-Avezaath 
926. D.C. Strop Hardinxveld-

Giessendam 
927. J. de Weert Waardenburg 
928. R. Winters Groessen 
929. H.W. Wichert Groessen 
930. B.J. Degen Groessen 
93l. J.W. Zondag Thieht 
932. ,J. den Hartog Elst 
933. Beheermaatschap. Acacia 

BV Amstelveen 
934. Werkgroep Leelklimaat Zevenaar 
935. Fam. D.H.A zegers en 

Zn. Hien-
Dodewaard 

936. Maatsehap H. v. Reekum 
enZn. Meleren 

937. Nederlandse FruiUelers 
OrganisaUe Den Haag 

938. Al'lWB Den Haag 
939. Fam. van Noordenburg Elst 
940. Mr. G. Brand Hardinxveld-

Giessendam 
94l. Drs. J. van Hulsteljn Ridderkerk 
942. Vereniging industriecl 

contact Tiel Tiel 
943. L.e. de Rover Tiel 
944. J.J. Jacobs HardLnxveld~ 

Giessendam 
945. lnstituut voo:r NatlluIcbe-

schermingsedukaUe Tiel 
946. Biem1an advocaten Tiel 
947. F.D. van der Ploeg Elst 
948. Secreiariaat W.S.V. 

Loowaard Loo 
949. AE. Brunekreefl Elst 
950. F.J.M. van den Berg Herveld 
951. Recron Arnhem 



952. W. Hoogerbrugge Elst 
953. C. Merkens Tricht 
954. H. van Steenis Erichem 
955. W.T.M. Verbeet Elst 
956. J.H. Timmer Dodewaard 
957. J.L. Hamstra Gorichem 
958. CUI.E. Janssen Groessen 
959. Advocatenkollektief Apeldoom 
960. P.J. de Jongh Meteren 
96l. Binnenlandse Koeien 

Centrale Ochten 
962. Mts. M. en W. van Roekel Ochten 
963. A Huibers Opheusden 
964. Handel en Commissie in 

Vee Ochten 
965. C.R. Ruggenberg Geldemlalsen 
966. Fam. H.J.C. HemIsen-

Derksen Groessen 
967. Fam. P.J.M. Visler Groessen 
968. Fam. Steenkamp en Fam. 

den Balvert Groessen 
969. AJ.Th. Berndsen Groessen 
970. J.M.J. van Weelden Andelst 
97l. N. Berkhoudt Barendrech t 
972. F.V.G. Bevort Barendrecht 
973. L. Lock Hardinxve1d -

Giessendam 
974. H.S. Oostendorp Tiel 
975. G.G. enAJ. Nuhoff Meteren 
976. H. Kersbergen Giessenburg 
977. J.W. Schagen Sliedrecht 
978. T.E. de Jong en J.M. te 

Witt Valburg 
979. E.Th. van Meegen Elst 
980. A.T.M. Bus Groessen 
98l. Fam. H. Godschalk Zcvenaar 
982. B. Bosman Groessen 
983. C.B.M. Godschalk Zevenaar 
984. R. van Vliet Zevenaar 
985. Fam. IV!. Stout 1-lardinJcveld -

Giessendan1 
986. Mr. d,H, van Eikeren e.a Rldderkerk 
987. F. Moesbcrgen - v/d Berg IJzendoorn 
988. AJ. Hoogeveen Giessenburg 
989, R Keukens Valburg 
990. M.H.B. Welmers Neerijnen 
99l. J.W. de Bruin Harnixveld-

Giessendam 
992. Gemeente Zevenaar Zevenaar 
993. Glaverbel MaasGlas Tiel 
994. P. Bodde Barendrecht 



995. MeelWaarde voor Midden-
Gelderland Arnhem 

996. M. de Haas Schiedam 
997. Actiecomite "Betuwe1Un 

uit Meteren" Meteren 
998. Fam. J.G. Maassen Groessen 
999. Fam. van Stekelenburg Herveld 

datum van binnenkomst blj de Commlssie m.es. : 11 maart 1991 

1000. Buurtvereniging "De tien 
Morgen" Zeiten 

100l. G. Rackwiisz Ridderkerk 
1002. H.H.J.M. goumans Barendrecht 
1003. ,J.A Mathijssen Valburg 
1004. H. Kars··Pennings Varik 
1005. M.E. Verhoeks Kapel-

Avezaath 
1006. B. Wanders Zevenaar 
1007. D. Beker Erichem 
1008. J.G.H. van Tuil Kesteren 
1009. Fam. de Krieger Tiel 
1010. K. en A Mulder Erichem 
1011. J. Knoups Buurmalsen 
1012. T.A Knoups-Wisserhof Buum1alsen 
1013. Buurtvercniging 

"De Eshof' Elst 
1014. R. ter Wiel Zevenaar 
1015. B.M. v.d. Voorl Zetten 
1016. L. van Campen Erich em 
1017. G.M. van Schuppen Ridderkerk 
1018. A van Buren Rhoon 
1019. AJ. Achterberg Opheusden 
1020. J.M. Key Geld ermalsen 
102l. H. Petersen Hardinxveld-

Giessendam 
102l. R. v.der Wetcnng Hardinxve1d -

Giessendam 
1022. T. van der Sar Zelten 
1023. M. Boer Hoomaar 
1024. G.G. Peters Avezaath/TieI 
1025. Mis. J. en G.J. de Rooy Wadenoyen 
1026. ,LA. Uda en J.E. Udo-van 

Zijtveld Kerk··Avczaath 
1027. W.A. Smaal Gicssenburg 
1028. C.M. v.d. Heyden Echteld 

en 6 anderen 
1029. A'l11.B. Dams HeNeld 
1030. Camping "De Karekicl" Buren 
1031. Fam. J.H.P. Kramer Hardinxveld-

Giessendam 



1032. Vereniging voor Christe-
lijk voortgezet onderwijs 
voor Gorinchem en 
omstreken Gorinchem 

1033. SelectiebedrUfvoor 
varkens Cofok B.V. Oosterhout 

1034. Beheermaatschappij AJ. 
Vogelenzang B.V. Andelst 

1035. N atu urvereniging 
Ridderkerk Ridderkerk 

1036. Recreatieoord de Zandput Kapel-
Avezaath 

1037. W. Schikhof Ridderkerk 
1038. G. van Beest Lienden 
1039. J.G. van Driel Kapel-

Avezaath 
1040. M.J. van Gorkum Buurmalsen 
104l. W. Jans-Bloem Maurik 
1042. H.N. Monhemius Kapel-

Avezaaih 
1043. A.ATh. Lucassen Groessen 
1044. J.L. van Wely Groessen 
1045. T. de Jong Lienden 
1046. H. Lucassen Groessen 
1047. AW. Griffioen Geldermalsen 
1048. C.R. Balljes Duiven 
1049. J.C. van Os Papendrecht 
1050. Fam. J.J. Philibert Neerijnen 
105l. Fruitteellbec1rijf Herveld 
1052. P. Kersbergen Giessenburg 
1053. G. Vermaas Hesselman Hardinxveld 
1054. M. Boer Hoomaar 
1055. Ciioperatieve Fruiivciling 

vereniging "Midden-Betuwe" 
B.V. Zelten Herveld 

1056. Ing. J.P.E. Ariens Dodewaard 
1057. Mts. Derksen Groessen 
1058. PluimveebedrUr Paul 

Bloemberg Groessen 
1059. Ch. v.d. Kooij Ambaebl 
1060. A.cl.M. Lentjes Groessen 
1061. J. Egas Harc1inxveld·· 

Giessendan1 
1062. Akticgroep 'Nijk "Over '[ Hardinxveld -

Spoor" Giessendan1 
1063. lng. L.B. van Mier]o 

M.N.cl. van Mierlo-Karre 
l11an Dodewaard 

1064. Buurtvereniging "De Oost-
hoek" Groessen 

1065. lng. P. Essers Kerk-Avezaaih 



1066. W.P.M. Wam1erdam Kerk-Avezaath 
1067. AW.M. van der Velden Groessen 
1068. G. van Dijkhorst Dodewaard 
1069. M. Korevaar Schellutnen 
1070. G. van der Hoeden Kerk-Avezaaih 
107l. Vereniging "Kater" Kerk 

Avezaath Tegen Rails Kerk-Avezaath 
1072. Werkgroep van de Natuur en 

Vogelwacht "De Alblasser-
waard" Alblasserdam 

1073. Mts. AJ.G. en TAM. van 
Vliet Arkel 

1074. H.J. van Dijk Valburg 
1075. Mw. H.P. Willemsen Dodewaard 
1076. Vcr. v. Eigenaren Ridderkerk 
1077. Mw. J. v.d. Velden Valburg 
1078. J.M. Vogelzang Leerbroek 
1079. Kerkeraad Kcrk-Avezaath 
1080. RJ.A van Rcekum en P.M. 

van Veldhoven ,JT. Meteren 
108l. Kater Kerk-Avezaath 
1082. J. Zoeteman e.a. Rijsoord 
1083. O. Groeneveld e.a. Giessenburg 
1084. RJ. de Zeeuw c.a. Opheusden 
1085. AG.A Stoop e.a. Ridderkerk 
1086. W. Walstra Tiel 
1087. J. Pruim Valburg 
1088. J.e.A Albertsen e.a. Kesteren 
1089. M. v/d Brandt-v/d 

Kolk e.a. Dodewaard 
1090. G.W.W. Stegeman e.a. Dodewaard 
109l. W.A Smaal Giesscnburg 
1092. H.J. Stout-Kulsoom Kerk-Avezaath 


