
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu over geluidsoverlast van goederentreinen bij Borne 
 
1. 
Heeft u kennis genomen van het rapport ‘Geluidsmetingen railverkeer in Borne’1 
 
2. 
Wat concludeert u op basis van de meetresultaten van de geluidproductie van 
goederentreinen, waaruit blijkt dat de geluidpiek van goederentreinen –gemeten op 
dezelfde locatie- tot 20dB kan verschillen?  
Onderschrijft u dat 20dB een dramatisch groot verschil is, dat voor omwonenden het 
verschil kan maken tussen een redelijk nachtrust of een slapeloze nacht? Onderschrijft u 
dat de meetresultaten aantonen dat er spectaculaire verbeteringen mogelijk zijn in de 
geluidemissies van goederentreinen, door met moderner, goed onderhouden materieel te 
gaan rijden? 
 
3. 
Onderschrijft u de urgentie om de geluidemissies van goederentreinen te beperken, 
zeker nu blijkt dat de grootste belasting plaatsvindt tijdens nachtelijke uren? 
Zo nee, waarom niet? 
 
4. 
Hoe staat het met het door uw voorganger toegezegde onderzoek naar de suggestie van 
de SP-fractie om op een sleutellocaties in het spoorwegnet –in het  bijzonder: bij de 
grensovergangen- meetpalen te plaatsen voor een aantal belangrijke milieu- en 
veiligheidsindicatoren (geluidniveau, aslast, aanlopende wielassen)?  
 
5. 
Bent u bereid om de namen en rugnummers van de treinen/goederenvervoerders uit de 
metingen van DGMR te publiceren, zodat iedereen kan zien welke bedrijven 
omwonenden uit hun slaap houden en welke goederenvervoerders wél investeren in 
goed materieel en adequaat onderhoud? 
 
6. 
Klopt het dat goederentreinen die moeten wachten voor een rood sein voor vertrek een 
hoornsignaal geven? Is dat 19e eeuwse gebruik anno 2012 nog functioneel, of zou die 
verplichting afgeschaft kunnen worden? Bent u daartoe bereid? 
 
7. 
Wat is uw reactie op de volgende conclusie van DGMR: ‘Een eerste vergelijking met de 
gemeten waarden levert op dat de formele geluidproductieplafonds uit het 
Geluidregister tot 5 dB afwijken van de berekende waarden en tot 6dB van de gemeten 
waarden.'?  
 
 
8. 

                                                 
1 DGMR in opdracht van gemeente Borne, 27 september 2012 (meegestuurd met vragen) 



Vindt u ook dat zo snel mogelijk moet worden vastgesteld wat de verklaring is voor de 
geconstateerde afwijkingen, omdat deze een indicatie kunnen zijn voor een omissie in 
de nieuwe geluidwetgeving (of de toepassing daarvan)?  
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, wanneer kan de Kamer een analyse van de oorzaken van de geconstateerde 
afwijkingen tegemoet zien? 


