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Datum 26 februari 2019

Onderwerp Raildempers
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling
in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Mobiliteit

Portefeuillehouder Wethouder Lok

Schriftelijke vraag

Op 20 februarijongstleden heeft ProRail bekend gemaakt op de zogenoemde Brabantroute
raildempers te gaan plaatsen. Hierover stelt ProRail het volgende: "Raildempers zijn een soort stolen
blokken met kunststof die met clips aan de zijkant vdn een spoorstoof worden oongebracht. Ze
verlagen het geluid von posserende treinen met gemiddeld zo'n 3 decibel. En dot zorgt voor een
merkbaor stiller spoor." t

De fractie van het CDA Roosendaal heeft er wel oren naar dat deze maatregel ook in Roosendaal
wordt toegepast. Mogelijk kan daardoor de geluidsoverlast ten gevolge van passerende treinen die
in onze gemeente wordt ervaren worden teruggedrongen. Wij zijn van mening dat dit in ieder geval

wenselijk is voor de tunnelbak aan de Burgemeester Freijterslaan.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1. ln hoeverre heeft u al kennis kunnen nemen van de hierboven beschreven voornemens van
ProRail?

2. ls bij u bekend of ProRail in onze gemeente raildempers gaat plaatsen, en zo ja: zou u

kunnen meedelen op welke plekken dat precies het geval gaat zijn? Zo nee: kunt u meedelen
waarom dit niet het geval is en bent u bereid om ProRail te vragen dit te heroverwegen?

3. Bent u met het CDA van mening dat het wenselijk is om de geluidsbelasting in de tunnelbak
aan de Burgemeester Freijterslaan die wordt veroorzaakt door passerende treinen terug te
dringen, en zo ja: bent u bereid om samen met ProRail de mogelijkheden te verkennen om
op deze plaats raildempers te installeren?

4. Ziet u in de bovengenoemde berichtgeving aanleiding om te inventariseren of er nog meer
plaatsen in onze gemeente zijn waar het toepassen van raildempers wenselijk is, en
vervolgens om deze plaatsen daarvoor bij ProRail aan te bevelen? Waarom wel of niet?

Namens de fractie van het CDA Roosendaal,

Sebastiaan Hamans

t https://www.prorail.nl/omwonenden/nieuws/brabantroute-iets-stiller-dankzij-komst-raildempers



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

L. ln hoeverre heeft u al kennis kunnen nemen van de hierboven beschreven voornemens van
ProRail?

Net als u heeft het college het bericht van 20 februari j.l. ook gelezen.

2. ls bij u bekend of ProRail in onze gemeente raildempers gaat plaatsen, en zo ja: zou u
kunnen meedelen op welke plekken dat precies het geval gaat zijn? Zo nee: kunt u meedelen
waarom dit níet het geval is en bent u bereid om ProRail te vragen dit te heroverwegen?

Proroil goat geen roildempers plaatsen op Roosendoalse spoorwegennet. ln een gesprek

heeft ProRoil oongegeven niet over de middelen te beschikken. Prorail geeft oon dat de

dempers op dit moment uitsluitend op de Brobantroute geploatst worden.

3. Bent u met het CDA van mening dat het wenselijk is om de geluidsbelasting in de tunnelbak
aan de Burgemeester Freijterslaan die wordt veroorzaakt door passerende treinen terug te
dringen, en zo ja: bent u bereid om samen met ProRaíl de mogelijkheden te verkennen om
op deze plaats raildempers te installeren?

Op de locoties woor geluidswerende voorzieningen noodzokelijk zijn mookt Proroil de

afweging wat de meest doelmotige mootregelen zijn. Deze legt zijvoor oon omwonenden en
gemeenten.

4. Zíet u in de bovengenoemde berichtgeving aanleidíng om te inventariseren of er nog meer
plaatsen in onze gemeente zijn waar het toepassen van raildempers wenselijk is, en

vervolgens om deze plaatsen daarvoor bij ProRail aan te bevelen? Waarom wel of niet?

Zie het antwoord op vroog 2.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van Burgemeester en Wethouders,
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