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Aan: 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Verzonden per: e-mail  
Rijpwetering,  25  augustus 2011 
 
Betreft: aanvullende informatie met betrekking tot de hernieuwde behandeling van 
voortgangsrapportage nr. 28 betreffende HSL-Zuid exploitatie. 
 
Geachte voorzitter, 
 
Naar aanleiding van de diverse verschenen geluidsonderzoeken en de inmetingen van de 
nieuwe AnsaldoBreda V250 door TNO in opdracht van het Ministerie van IenM / ProRail, 
heeft onze Stichting onafhankelijk internationaal geluidstechnisch bureau Peutz onderzoek 
laten doen naar de  geluidsoverlast en trillingen die worden veroorzaakt door de HSL-Zuid en 
de daarop rijdende treinen. Dit met als uitgangspunt de waarden en dienstregeling zoals 
vermeld in het Tracébesluit.  
Op de pagina's 5 en 6 van dit rapport blijkt evident: 
Zonder vergaande maatregelen kan slechts 50% van de capaciteit worden geëffectueerd. 
 
Te uwer informatie: bijgaand rapport is sedert medio mei in het bezit van de minister en het 
ministerie, dit via onze advocaat Guy Seelen van kantoor Geelkerken Linskens, Leiden.  
Vaststaat dat er aanzienlijke  aanpassingen aan het tracé noodzakelijk  zijn om de 
vastgestelde wettelijke normen te kunnen blijven respecteren en te voorkomen dat gezinnen, 
woonachtig binnen de invloedssfeer van de HSL-Zuid in de woonkernen van de gemeenten 
Kaag en Braassem, Lansingerland en Breda en regio blijvend schade ondervinden, zowel 
materieel  (waardedaling eigen woning) als gezondheidsopzicht (slaapverstoring, 
leerproblemen bij kinderen etc..) Ook TNO heeft reeds in haar rapporten aangegeven dat 
onderzoek naar de werking van de schermen gewenst is. 
 
Bij dit alles dient u zich te realiseren dat ook bij eventuele alternatieve exploitatie van de 
HSL-Zuid de geluids- en trillingsproblematiek overminderd zal blijven bestaan. 
 
Alle overheidsbezuinigingen en financiële spanningen ten spijt blijft het HSL-Zuid project 
alsmaar als forse verliespost op de begroting staan, terwijl Mc Kinsey reeds in 1992 heeft 
berekend dat er commercieel nooit voor 2060 enige winst behaald zou kunnen worden. Het 
gehele rapport (ook het ontbrekende hoofdstuk) kunt u bij ons opvragen of downloaden op  
PolitiekActief.Net - Vernietigend rapport McKinsey over HSL online    
 
Wij spreken het vertrouwen uit dat de Kamer in haar wijsheid zal besluiten ten gunste van de 
gedupeerde burgers. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur, 
 
Hein W. Schildt, 
voorzitter. 

 
Bijlage: rapport Peutz V 1014-4-RA 

http://www.politiekactief.net/artikelen/110202mckinsey.shtml

