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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Het niet geëlektrificeerd zijn van de
huidige Sloelijn levert een veiligheidsprobleem op in Roosendaal. Op dit moment
moeten de treinen uit het Sloegebied van
locomotief wisselen in Roosendaal, omdat de
Sloelijn niet geëlektrificeerd is en de treinen
verder met een e-locomotief gereden dienen
te worden (onder andere vanwege de vereiste
snelheid). Omdat een deel van de goederentreinen uit het Sloegebied lpg vervoert, is de
risicocontour rondom het goederenemplacement in Roosendaal groot. Bovendien valt de
contour over bestaande functies en over
gebieden die Roosendaal graag wil ontwikkelen heen. Het huidige tracé voldoet verder
niet aan de huidige milieu-eisen (geluid en
stankoverlast).
Oplossing Uitgevoerd is een nieuwe Sloelijn,
enkele kilometers naar het westen, conform
alternatief 2 uit de trajectnota. Tevens worden
er (aanvullende) inpassingmaatregelen voor
geluid op het traject Vlissingen-Roosendaal
(Zeeuwse lijn) getroffen.
Planning
Tracébesluit: 2004
Start realisatie: 2004
In gebruik: 2008
Oplevering: Sloelijn niet geëlektrificeerd: 2008
Elektrificatie Sloelijn: 2009
Nieuw Besluit geluidsmaatregelen Zeeuwse
Lijn: 2010
Oplevering Geluidsmaatregelen Zeeuwse Lijn:
2016

Financiën Taakstellend budget: € 18 mln
Dit is alleen het budget voor de geluidsmaatregelen op de Zeeuwse Lijn. Sloelijn is
opgeleverd en gerealiseerde uitgaven zijn uit
het budget gehaald.
Politiek/bestuurlijk Convenanten: overeenkomst tussen Zeeland Seaports, N.V.
Westerscheldetunnel en voormalig Verkeer en
Waterstaat.
Uitvoering De bouw van het deelproject
Sloelijn is als een Design- en Constructcontract (D&C-contract) op de markt gezet.
De geluidsmaatregelen Zeeuwse lijn worden
op onderdelen zowel traditioneel als via een
D&C-contract aanbesteed.
Het project Sloelijn is in 2010 gereed
gekomen. Het deelproject geluidsmaat
regelen Zeeuwse lijn is deels uitgevoerd en
deels in voorbereiding.

2010: budget verlaagd als gevolg van
verwerken van een aanbestedingsmeevaller
van € 1.7 mln voor de Zeeuwse Lijn. Door
herberekening van de geluidsmaatregelen en
uitvoering van geluidsmaatregelen in de
gemeente Goes is vertraging ontstaan.
2011: aangepaste geluidsmaatregelen op de
Zeeuwse lijn zijn op verzoek van de Raad van
State opnieuw beoordeeld en berekend.
Uitvoeringsperiode deelproject is verlengd.
2012: de Sloelijn is opgeleverd gerealiseerde
uitgaven zijn uit het projectbudget gehaald.
Nieuw Besluit geluidsmaatregelen ligt ter
inzage en aanvullende werkzaamheden
worden na behandeling van zienswijzen
gestart. Oplevering aanvullende werkzaamheden is door deze procedure verlengd.
2013: de behandeling van de zienswijzen
voor het nieuwe pakket met geluidsmaat
regelen is vertraagd. De gemeente Goes
heeft de oorspronkelijke oplossing (een
betonnen bak) op basis van nadere studies
herzien en in het najaar van 2012 zal een
nieuw pakket van maatregelen worden
vastgesteld. Met de resterende geluidsmaatregelen op de Zeeuwse lijn, de bovenbouwvernieuwing in Goes en de geluidsmaatregelen in Goes zal in 2013 worden gestart. De
complexheid m.b.t. de buitendienststellingen
en conditionering maakt een langere
uitvoeringstijd noodzakelijk.

MIRT Projectenboek 2013 | 208

