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Nieuwsbrief PHS.
Het ministerie heeft een nieuwe nieuwsbrief laten uitgaan. Daarin komen aan bod de Consultatienota die
gemaakt is n.a.v. de MER-rapportage, inclusief de laatste aanvulling, en het binnenkort te nemen besluit
door de staatssecretaris over de te kiezen route tussen Zutphen en Hengelo.
GON Verkenning geluidmaatregelen
De consultatienota kunt u downloaden.
Daarnaast kunt u een document downloaden over te nemen
geluidmaatregelen langs de trajecten Elst tot en met Zutphen en
Hengelo tot en met Oldenzaal. Tussen Zutphen en Hengelo was
dat al gebeurt via de Milieueffectrapportages.

Velp
De keuze van de staatssecretaris
In de Nieuwsbrief van I&M staat vermeld dat de
staatssecretaris dit doet voor 1 juni. Via haar brief aan de
Kamer hebben we vernomen dat dit in de maand juni zal
gebeuren. Daarna zou er nog Kamerbehandeling zijn.
Hengelo
Of de kamer dan nog voor het zomerreces dit zal
bespreken is nog de vraag. Van Kamerleden zelf al
vernomen dat ze nog nauwelijks tijd hebben in de periode voor het reces.
De Staatssecretaris besluit op basis van de net genoemde consultatienota, rapporten van de laatste drie
jaren, gesprekken met een aantal belanghebbenden, bestuurders van regio's en landsdelen, ook die buiten
Oost-Nederland. Er wordt rekening gehouden met het reeds door de Kamer genomen besluit om de
bochten bij Bathmen te schrappen.
Het alternatief door de Achterhoek.
De eerste resultaten van het door Havenbedrijf en de provincies Gelderland en Overijssel onderzochte
alternatief door de Achterhoek komt medio mei uit. Dat alternatief wordt in een quick scan bekeken op
kosten, inpassingen in het landschap, toekomstvastheid, economische voor- en nadelen.
Hoe de staatssecretaris met dit alternatief omgaat is nu onbekend. Een vergelijking met de impact van de
GON plannen zal zeker gemaakt worden.
Mei en juni zijn voor alle betrokkenen 2 spannende maanden!
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