
De heer R.H.F. Leers 
Alhier

Heerlen,

18 maart 2022

Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte heer Leers,

Op 31 januari 2022 heeft u vragen gesteld inzake spoorgoederenvervoer en 
trillingen. Aangezien deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn 
beantwoord konden worden, heeft u op 22 februari 2022 een uitstelbericht 
ontvangen. Onderstaand treft u nu de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1
Hoe is de situatie in deze op dit moment in onze stad?

Antwoord
De uitzending van Nieuwsuur op 29 januari jl. stelt aan de orde de verwachte 
toename van hinder m.n. door trillingen als gevolg van groei van het 
goederenvervoer over het spoor met 30 tot 50% tot 2040. Het voorbeeld betreft 
een woning in Den Bosch aan het spoor waar meer dan 7 goederentreinen in de 
nacht voorbijkomen. 

In de afgelopen jaren was het personenvervoer dominant op het tracé Heerlen-
Herzogenrath. Voor goederentreinen is het tracé onaantrekkelijk vanwege gewicht- 
en lengtebeperkingen. Het tracé werd voor goederentreinen merendeel slechts 
ingezet indien als alternatieve route indien er korte of lange stremmingen 
plaatsvinden op één of meerdere van de andere drie grensovergangen richting 
Duitsland.

In de onderstaande tabel vindt u de cijfers inzake het goederentransport over het 
tracé gedurende de periode 2014-2021. 

Registratienummer:

BWV-22001714

Jaar Aantal 
goederentreinen

2014 50
2015 100
2016 200
2017 50
2018 20



*De definitieve cijfers omtrent het jaar 2021 zullen binnenkort aangereikt worden.

ProRail heeft in januari 2022 een conceptoverzicht van het aantal goederentreinen 
in 2021 op het tracé Heerlen-Herzogenrath reeds aan de Provincie Limburg 
verstuurd. Dit overzicht is echter nog niet volledig, maar laat wel zien dat er ten 
opzichte van voorgaande jaren in de eerste drie kwartalen een forse toename heeft 
plaatsgevonden.

Deze toename valt onder andere samen met de werkzaamheden aan het Duitse 
spoor, zie daarvoor de schema’s van de buitendienststelling voor 2021 in de 
bijlage. Dit is voor zover wij dat hebben kunnen nagaan. U kunt dit zelf ook 
nakijken via de URL:
https://www.prorail.nl/projecten/meer-ruimte-goederentreinen-betuweroute-
zevenaar-oberhausen

De betreffende cijfers in het overzicht worden momenteel door de Provincie 
geanalyseerd. Ook heeft de Provincie reeds verdiepende vragen aan ProRail 
gesteld. Uiteindelijk zullen de resultaten, conform eerdere toezeggingen, met alle 
belanghebbenden gedeeld worden. Mocht de provincie ons nog van aanvullende 
informatie voorzien, dan zal die uiteraard gedeeld worden.

Huidige situatie trillingen
Ten behoeve van de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf is voor het Provinciale 
Inpassingsplan (PIP) een MER opgesteld, waarin o.a. het aspect trillingen is 
beoordeeld. In het MER wordt de situatie met en de situatie zonder spoor-
verdubbeling vergeleken. Er bestaat geen wettelijk beoordelingskader voor 
trillinghinder. Voor beoordeling van plannen wordt gebruik gemaakt van de 
Beleidsregel Trillinghinder Spoor (verder: BTS). De normen van de BTS sluiten aan 
op de SBR-richtlijn “Meet en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen B: Hinder voor 
personen in gebouwen”. (zie de Toelichting van de PIP, p. 50 e.v.)

In de MER hoofdrapportage is een deelrapport Trillingen opgenomen. Onderdeel 
daarvan is een nulmeting trillingen (bijlage 1, 20-12-2017), bij vier maatgevende 
woningen. In gemeente Heerlen gaat het om de volgende adressen:
 Kloosterkoolhof 3 Heerlen;
 Spoordamstraat 41, Heerlen.

2019 30
2020 80
2021 >300*

https://www.prorail.nl/projecten/meer-ruimte-goederentreinen-betuweroute-zevenaar-oberhausen
https://www.prorail.nl/projecten/meer-ruimte-goederentreinen-betuweroute-zevenaar-oberhausen


Met behulp van de verkregen resultaten is in het MER hoofdrapport per variant de 
verandering van het aantal gehinderden voor trillingen in kaart gebracht (tabel 7-
27, p.62). In de huidige situatie zouden 417 personen voelbare hinder ondervinden.
Er is een toename van gehinderden van maximaal 2,7 % vastgesteld als gevolg van 
de spoorverdubbeling.

Hierbij wordt wel aangetekend dat er op een aantal punten nog leemten in kennis 
aanwezig zijn (Hoofdstuk 10 p. 110). “Er bestaat geen wettelijke of algemeen 
geaccepteerde rekenmethode voor het aspect trillingen. De rekenkundige 
uitkomsten zijn een indicatie voor de toekomstige trillingsniveaus. Een exacte 
rekensystematiek is niet voorhanden.”

Vraag 2
Welke gevolgen voorziet u zodra de spoorwegverdubbeling Heerlen -
Landgraaf een feit is?

Antwoord
Allereerst willen we nadrukkelijk opmerken dat de spoorverdubbeling Heerlen-
Landgraaf niet wordt uitgevoerd met het doel meer goederentreinen te kunnen 
afhandelen. Op dit traject is een verdubbeling van het spoor nodig om een tweede 
grensoverschrijdende reizigerstrein naar Duitsland te kunnen laten rijden is (zie 
PIP, toelichting p.9.) 
In de deelrapporten voor geluid, trillingen en externe veiligheid behorende bij de 
MER is gerekend met het aantal goederentreinen dat maximaal mogelijk is binnen 
de wettelijke plafonds voor veiligheid en geluid. Rekening houdend met dit gegeven 
is bepaald dat vanwege trillingen het aantal gehinderden met max. 2,7% zal 
toenemen in de gebruiksfase van de spoorverdubbeling. 

De wettelijke plafonds laten meer goederentreinen toe dan er tot nu daadwerkelijk 
hebben gereden. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de route over 
Herzogenrath niet wordt beschouwd als een ‘aantrekkelijke’ route door gewicht- en 
lengtebeperkingen en er voldoende betere alternatieven beschikbaar zijn.

We verwachten vanwege de werkzaamheden aan het Duitse Spoor voor het 
verlengde van de Betuweroute dat er vanaf november 2024 een langere periode 
van buitendienststelling zal ingaan. Dat betekent niet dat er helemaal geen treinen 
meer kunnen rijden, maar het is nog niet duidelijk hoeveel treinen zullen worden 
omgeleid. In eerste instantie zal over de route Oost-Nederland en Brabantroute 
/Venlo worden geleid. Loopt het bij Venlo vast, dan kijkt men naar de zuidelijke 
route voor deze treinen. In dat geval is het waarschijnlijk dat ook treinen afkomstig 
van Chemelot onze kant op komen.

Vier jaar geleden is uitgezocht hoeveel goederentreinen per jaar binnen de 
wettelijke plafonds voor veiligheid en milieu over ons tracé zouden kunnen rijden. 
Concreet betekent dit: passend binnen het geluidplafond, en ook passend binnen de 
dienstregeling van personentreinen. Dat zijn 4-5 goederentreinen per etmaal (met 
verdeling 55/20/25) of 1-2 goederentreinen per nacht binnen het geluidplafond, 
waarbij toentertijd de drielandentrein nog niet reed (bron Quickscan externe 
effecten Sittard – Herzogenrath 12-10-2017).



Omgerekend zijn dat 1640 treinen per jaar verdeeld over het hele etmaal (waarvan 
1 per nacht); of 547 allemaal ’s nachts. Zodra de drielandentrein twee keer per uur 
gaat rijden, is er binnen het geluidplafond ruimte voor 912 goederentreinen per 
jaar in het hele etmaal, of 273 allemaal ’s nachts. Met ander woorden: omdat de 
drielandentrein nu nog één keer per uur rijdt, zouden de meer dan 300 
goederentreinen die het afgelopen jaar hebben gereden nog passen binnen het 
geluidplafond, tenzij de treinen allemaal ’s nachts zijn langsgekomen. Deze 
verdiepende data zijn door de provincie opgevraagd bij ProRail.

Conclusie
In het PIP is aangetekend dat er leemten in kennis zijn voor de bepaling van 
trillingshinder. We zullen daarom de landelijke ontwikkelingen hieromtrent blijven 
volgen. 
De in het PIP weergegeven situatie van hinder is gebaseerd op een aantal 
goederentreinen dat nu nog niet in werkelijkheid rijdt. We kunnen niet met 
zekerheid voorspellingen kunnen doen of dit aantal goederentreinen ook ooit zal 
rijden. 

Om vragen over (overlast van) goederentreinen adequaat te kunnen 
beantwoorden, is het belangrijk om snel te kunnen beschikken over betrouwbare 
informatie. Ook de omgeving kan nuttige achtergrondinformatie verstrekken. Door 
bij elke klacht/melding/vraag informatie te verstrekken over tijdstip en type trein 
(met foto of filmpje), helpen we ProRail de melding/klacht goed te onderzoeken. 
Wanneer de gemeente Heerlen ook een afschrift hiervan krijgt, is het mogelijk dat 
ook de gemeente Heerlen de vinger aan de pols kan houden en richting ProRail 
communiceert.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen, 
Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu,
C.M.J.P. Claessens

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.


