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Betreft: Richtlijn 20021491EG inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai:
ontwerp geluidsactieplan 2019-2023 voor belangrijke spoorwegen: adviesaanvraag
lnfrabel.

Geachte Mijnheer,

ln antwoord op uw brief van 3 april 2019 met de vraag naar formeel advies van lnfrabel met
betrekking tot het ontwerp van geluidsactieplan voor belangrijke spoorwegen voor de periode
2019-2023, kan ik u meedelen dat wij geen verdere opmerkingen formuleren op het aangepast
actieplan.
Op het addendum hebben we wel twee opmerkingen:

-

Fiche 6: Opmerkingen over de strategische geluidsbelastingkaarten - indicatoren:
Als reactie op opmerking b staat:
"Uiteraard is het in algemeen opzicht aangewezen om bü de invoering van specifieke
maatregelen waar relevant reken¡ng te houden met de impact van piekgeluiden."
lnfrabel wil graag aan de uitwerking van een gewestelijk isolatievoorschrift en MERrichtlijnenboek Geluid en Trillingen deelnemen: maatregelen inzake nieuwe woonontwikkelingen
en gebouwen in de buurt van sporen zijn inderdaad essentieel (bv. akoestische gevelisolatie). Wij
hebben wel bezorgdheden over het overwegen van specifieke maatregelen op de spoorwegen
om rekening te houden met piekgeluiden (bijvoorbêêld Lnmax zoals voorgesteld in opmerking b).
Een dergelijk criterium kan voor het spoorverkeer als duurzaam vervoersmodus nadelig uitkomen
en sterke capaciteitsbeperkingen op de spoorlijnen veroorzaken.

Marcel Broodthaersplein 2 - BE-1060 Brussel
BTW BE 0869.763.267
RPR Brussel NV van publiek recht
IBAN BE 13 OO 14-4036-6639 / BIC GEBABEBB

/

pag 112

/

www.infrabel.be

INFR!/ABEL
Right
Írack
On

-

Fiche 10: Geluidsmonitoring en -metingen:
De plaatsing van de laatste installaties van het monitoringsnetwerk van lnfrabel blijft gepland
Volgens de recentste informatie is de indienstelling evenwelverschoven tot na 2019.

lk dank u alvast om ons op de hoogte te houden van de verdere voortgang van dit dossier

Met de meeste hoogachting,
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