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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij dient ondergetekende, mevrouw H.J. Rutten, namens Stichting Wijkraad Lent, een zienswijze 

in tegen bovengenoemd Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport.  

Stichting Wijkraad Lent komt op voor de belangen van de inwoners van Lent in de breedste zin van 

het woord en is op grond van haar statuten in deze belanghebbende in het kader van de Algemene 

Wet Bestuursrecht (AWB). 

(Statuten: Artikel 2 lid 1 De stichting heeft ten doel: het instandhouden en bevorderen van het 

leefklimaat ten behoeve van de bewoners van Lent en het daarbij zoveel mogelijk instandhouden casu 

quo behouden, herstellen en beheren van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden van en in dit gebied en omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Indien 

een deel van het huidige Lentse grondgebied door grenscorrecties met naburige gemeenten 

verandert, blijft het doel van de stichting zich ook uitstrekken over het grondgebied dat wordt 

afgestaan alsmede over haar bewoners.) 

Chronologisch overzicht contact met ProRail 
Op 10 juni 2021 werden wij, samen met nog een paar andere wijkraden/bewonersplatforms van 
Nijmegen, per mail, uitgenodigd door de gemeente Nijmegen en ProRail voor een ‘digitaal 
bijpraatmoment’ op dinsdag 22 juni 2021 van 19.30 tot 21.00 uur over het stationsgebied in 
Nijmegen. Voor Stichting Wijkraad Lent was dit de eerste keer dat zij betrokken werd bij dit 
ontwerptracébesluit (OTB) en de milieueffectrapportage (Mer). Voorheen is er nooit contact met 
Wijkraad Lent opgenomen, dus van een ‘bijpraatmoment’ was dan ook geen sprake. Namens de 
wijkraad heb ik deelgenomen aan het gesprek op 22 juni 2021, waarin een presentatie werd gegeven 
door de heer xxx (Vakspecialist Omgevingseffecten, Leefomgeving Juridische zaken & Vastgoed, 
ProRail). De presentatie staat op https://www.prorail.nl/projecten/uitbreiding-station-
nijmegen/ontwerptracebesluit/meer-informatie onder: Samenvatting ontwerptracébesluit en 
milieueffectrapport (pdf).  

In dat overleg gaf de heer xxx aan dat er raildempers zouden worden geplaatst ter hoogte van Lent. 
Op 28 juni 2021 ontvingen wij een mail van hem dat dit niet juist was, maar een verspreking, omdat 
alleen ten zuiden van de Waal raildempers zullen komen. Op maandag 5 juli 2021 heeft ProRail in 
samenwerking met de Gemeente Nijmegen een online informatieavond georganiseerd (19.30 uur tot 
21.15 uur).  

https://www.prorail.nl/projecten/uitbreiding-station-nijmegen/ontwerptracebesluit/meer-informatie
https://www.prorail.nl/projecten/uitbreiding-station-nijmegen/ontwerptracebesluit/meer-informatie


Tijdens en ná de informatieavond van 5 juli 2021 bleken omwonenden en ook wij met veel vragen te 
zitten. Wij hebben ProRail gevraagd een fysieke inloopavond te plannen in Lent, omdat wij allen 
graag antwoorden wilden hebben vóór de deadline voor het indienen van een zienswijze (11 
augustus 2021). Dit was volgens ProRail niet meer te realiseren vóór die datum en dit zal pas ná de 
zomer door ProRail worden opgepakt. Wel heeft ProRail nog een digitale bijeenkomst georganiseerd 
op donderdag 22 juli 2021, maar die kon vanwege het ongelukkig gekozen tijdstip voor werkenden 
(11.00 tot 12.30 uur) en de korte aankondigingsperiode, maar door enkele omwonenden worden 
bijgewoond. 

Communicatie en informatievoorziening door ProRail 
Zoals uit het bovenstaande al blijkt, is er veel ongenoegen bij omwonenden en bij ons over de slechte 
communicatie vanuit ProRail. Wij zijn met ProRail en de gemeente in contact, omdat wij merkten dat 
veel omwonenden helemaal niet op de hoogte zijn van de situatie. De communicatie over het 
Ontwerptracébesluit en milieueffectrapportage is niet goed verlopen, vinden wij. De wijkraad is pas 
voor het eerst op 22 juni 2021 hierover geïnformeerd. De rapporten zijn pas in mei 2021 afgerond en 
Lent en Ressen zijn kennelijk voorheen ‘vergeten’. Volgens mevrouw xxx (Senior Adviseur 
Publiekscommunicatie; Communicatie & Externe Betrekkingen, ProRail) zouden door ProRail bij 5000 
omwonenden een informatiebrief zijn bezorgd met uitleg. Zij heeft ons de tekst van de brief pas 
vorige week (3 augustus 2021) per mail toegestuurd (zie bijlage). Wij hebben bij verschillende direct 
omwonenden geïnformeerd, maar zij hadden geen van allen deze brief ontvangen.  

Tijdens de online informatieavond op 5 juli 2021 werd door de heer xxx(Vakspecialist en 
vertegenwoordiger namens ProRail) bevestigd dat er vooraf geen communicatie is geweest bij direct 
belanghebbende bewoners. Hij had het over de 3 woningen in Ressen, waar een verhoogde kans op 
schade door trillingen is. Op de vraag van de gespreksleider of deze mensen hiervan op de hoogte 
zijn, antwoordde de heer xxx: “De bewoners zullen dit nu horen of lezen, tenminste als ze nu zitten 
te kijken”. “Bij deze bewoners is vooraf geen communicatie gedaan”. “Pas later, bij het definitieve 
tracé-besluit, zal contact worden opgenomen met de bewoners”. ”Dan pas zal er, eventueel, een 
bouwkundige opname zijn”. 

Wijkraad Lent vindt dit een volstrekt verkeerde volgorde. Belanghebbenden moeten uiterlijk 
vandaag, 11 augustus 2021, een zienswijze ingediend hebben, willen zij formeel hun rechten kunnen 
veiligstellen. Wij zijn van mening dat ProRail een actieve rol in de communicatie hoort te spelen, 
richting deze bewoners. Het mag niet zo zijn dat, als mensen de bijeenkomst niet hebben gezien, of 
niet wisten dat het er was, omdat ProRail hen niet persoonlijk heeft benaderd, zij dan dikke pech 
hebben en hierdoor gedupeerd kunnen raken. ProRail mag zich niet verschuilen achter het feit dat zij 
een publicatie hebben geplaatst in ‘De Brug’ bijvoorbeeld. Dit is niet duidelijk genoeg geweest voor 
veel mensen, omdat velen dachten dat het alleen over het station in Nijmegen ging.  

Wij hebben zelf een groot aantal van de direct omwonenden in Lent benaderd. Zij wisten niet dat 
hun adres in de rapportage werd genoemd. Ook hebben wij op onze website een bericht geplaatst, 
om de mensen te informeren en hen te wijzen op de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Wij 
hopen hiermee te bereiken dat mensen alsnog hun recht kunnen halen. Ons bericht staat op: 
https://lentselucht.nl/uitgelicht/bewoners-langs-spoor-uiterlijk-11-augustus-zienswijze-indienen-bij-
prorail  en is al ruim 400 keer bekeken. Wij hopen dat de communicatie vanuit ProRail in het 
vervolgtraject sterk verbeterd zal worden, zodat belanghebbenden vooraf duidelijk en persoonlijk 
worden geïnformeerd. Bij burgerparticipatie is het (volgens de nieuwe omgevingswet) van belang dat 
burgers in een vroeg stadium kunnen meedenken, maar ook kunnen meebeslissen. Ze moeten dan al 
vanaf het begin worden betrokken bij de plannen.  

https://lentselucht.nl/uitgelicht/bewoners-langs-spoor-uiterlijk-11-augustus-zienswijze-indienen-bij-prorail
https://lentselucht.nl/uitgelicht/bewoners-langs-spoor-uiterlijk-11-augustus-zienswijze-indienen-bij-prorail


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
In aansluiting op het vorige onderdeel communicatie en informatievoorziening door ProRail, willen 
wij ook aandacht vragen voor de bescherming van de persoonsgegevens. Wij zijn van mening dat 
ProRail, in strijd met deze AVG, nogal laconiek omgaat met de persoonlijke gegevens van 
omwonenden. De rapporten staan op 
https://www.platformparticipatie.nl/phsnijmegen/nijmegen+ontwerptracebesluit/nijmegen+relevan
te+documenten/default.aspx#folder=1992641  

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de 
betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en 
transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden. Persoonsgegevens mogen 
alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf 
uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat 
verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld. 
Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de 
persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de 
organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten 
verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking. 

De rapporten van Arcadis in opdracht van ProRail laten vele lijsten zien, waarin de gegevens zijn 
weergegeven van adressen met huisnummers en postcodes. De meeste bewoners van deze adressen 
zijn niet geïnformeerd en hebben dus ook geen toestemming verleend om hun adres in een lijst op te 
nemen en op internet te zetten. Ook worden er van de panden waar metingen zijn gedaan, foto’s 
gepubliceerd van privésituaties, zoals slaapkamers en kentekens van auto’s. Wij denken dat die foto’s 
niet zomaar mogen worden gebruikt en in strijd zijn met de privacy-wetgeving. 

In de lijsten worden allerlei gegevens verzameld, zoals berekeningen, maar ook conclusies. Zo staan 
er gegevens over de berekende trillings-hinder in categorieën verdeeld, zoals ‘geen hinder’, ‘weinig 
hinder’ en ‘matige’ hinder. Enkel door het plaatsen van adressen met huisnummers en genoemde 
conclusies kunnen bewoners al worden geschaad. 

Alleen al het feit dat deze woningen in de presentaties van ProRail worden genoemd veroorzaakt al 
schade voor deze bewoners. Zonder dat zij het zelf wisten en daar toestemming voor hadden 
gegeven, komt hun woning voor in een onderzoek naar geluidshinder/trillinghinder en mogelijke 
schade door scheurvorming als gevolg van meer trillingen. Deze rapporten zijn openbaar en voor 
iedereen zichtbaar. De verkoopwaarde van de woning kan al zakken, enkel door het feit dat een 
potentiële koper afgeschrikt kan worden door de rapporten. Vaak wordt gedacht: waar rook is, is 
vuur. Ook al is er bij die woning helemaal geen risico, het werkt toch negatief. ProRail veroorzaakt 
met de publicatie van de rapporten op haar site imagoschade voor een groot aantal panden langs het 
spoor. ProRail verwijst belanghebbenden naar de regeling voor nadeelcompensatie: 
https://www.platformparticipatie.nl/shortcuts/search_search.aspx?search=nadeelcompensatie  
maar zadelt mensen wel op met extra problemen, waar zij niet om hebben gevraagd! 

Inhoudelijke zienswijze 
Tijdens de informatieavond van 5 juli 2021 gaf de heer xxx (Vakspecialist van ProRail) uitleg over de 
wijze waarop wordt bepaald of ProRail maatregelen moet treffen om hinder en schade te 
voorkomen. Ook werd een informatiefilmpje getoond. Bij hinder door trillingen is maatwerk nodig, 
volgens ProRail. Die hinder uit zich bijvoorbeeld door het rammelen van kopjes in de kast, of dat je ’s 
nachts wakker kunt worden van de trillingen die je voelt als je in bed ligt. Hierbij spelen 4 factoren 
een rol: de trein, de rails, de bodemsoort en het type gebouw. 

https://www.platformparticipatie.nl/phsnijmegen/nijmegen+ontwerptracebesluit/nijmegen+relevante+documenten/default.aspx#folder=1992641
https://www.platformparticipatie.nl/phsnijmegen/nijmegen+ontwerptracebesluit/nijmegen+relevante+documenten/default.aspx#folder=1992641
https://www.platformparticipatie.nl/shortcuts/search_search.aspx?search=nadeelcompensatie


Er bestaat bij hinder door trillingen geen wettelijke norm, waaraan getoetst kan worden. Bij grote 
wijzigingen aan het spoor moet ProRail voldoen aan de Beleidsregel Trillinghinder Spoor, zo ook bij 
Tracébesluiten (Tracéwet). 

1. Eerst wordt er gemeten bij woningen langs het spoor. Bij dit Ontwerptracébesluit zijn er ten 
noorden van de Waal slechts 2 locaties als referentiepand bestempeld. Eén woning aan de 
Parallelweg en één woning aan de Stationsweg in Ressen.  
Stelling wijkraad: Wij vinden dat veel te weinig. Om tot een goed onderbouwd en 
representatief onderzoek te komen, zullen er meer waarnemingen nodig zijn. Vooral bij 
oudere woningen (van rond het jaar 1900) zijn er weinig woningen hetzelfde gebouwd. Er 
zitten veel verschillen in materialen, bouwwijzen, ondergrond, exacte ligging ten opzichte van 
het spoor, maatvoering etc. De woningen kunnen dus niet over één kam geschoren worden. 
Wij denken dat het onderzoek door ProRail nu niet de lading dekt. 

2. Vervolgens berekent een Ingenieursbureau de situatie ná de verandering aan het spoor. Alles 
moet hierbij worden meegenomen, ook de verwachte toename van het aantal treinen. 

3. Komen de trillingen boven de vooraf gestelde waarde uit dan beoordeelt ProRail of er 
maatregelen moeten worden genomen. Er wordt door ProRail dan gekeken naar de 
mogelijkheden en de kosten. Soms kunnen rubberen matten onder de dwarsliggers helpen 
en soms een trilling-scherm in de grond. 

Wijkraad Lent is van mening dat er sprake is van een volstrekt willekeurig beleid. ProRail bepaalt 
zelf of de te nemen maatregelen doelmatig zijn. De kosten moeten dan opwegen tegen het 
effect van de maatregel. Als dat volgens ProRail niet zo is dan komt er géén maatregel. De 
invulling hiervan is compleet subjectief en ondoorzichtig. Eerst wordt er een 
schijnnauwkeurigheid gecreëerd door het Ingenieursbureau, die alles nauwkeurig meet en 
vaststelt. Vervolgens bepaalt ProRail, geheel subjectief, het eindoordeel. De doelmatigheid van 
de maatregel wordt verder niet uitgelegd, maar is een losse conclusie. 

De Staatssecretaris stelt het Tracébesluit vast en alléén de door ProRail zelf doelmatig geachte 
maatregelen worden genomen. Andere maatregelen halen het al helemaal niet. Een jaar ná de 
ingebruikname van het tracé wordt er een nieuwe meting gedaan, om te kijken of de 
berekeningen kloppen. Zijn de trillingen hoger dan verwacht dan wordt bepaald of er 
aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Welke criteria hierbij worden gehanteerd is 
volkomen onduidelijk. Er zijn geen normen. Het is een compleet vrijheid/blijheid verhaal, 
ingevuld door ProRail. 

Volgens de heer xxx is (volgens de berekening) de hinder bij 5 woningen aan de Parallelweg in 
Lent toegenomen ten opzichte van de huidige situatie, met 31 %. Dat is, volgens hem, maar een 
klein beetje meer dan de 30 %, “een beetje een norm die we hanteren”. Hierdoor kunnen, 
volgens xxx, kopjes meer gaan rammelen. Maatwerk is hier niet geleverd en maatregelen waren 
kennelijk te duur! 

Verder zegt hij dat de kans op schade door de trillingen heel erg klein is (tussen de 1% en 3%) en 
dat dit alleen geldt bij 3 woningen in Ressen. Er zou zijn gemeten in de omgeving. Van buiten is 
hier een schouw gedaan, maar binnen in de woning niet. De heer xxx weet dat er geen 
veiligheidsissue is, maar alleen cosmetische scheurtjes. Zoals wij hierboven al beschreven is dit 
niet met de bewoners gecommuniceerd. 

 



Wij zijn van mening dat de hele gang van zaken bij de berekening van de hinder door trilling en 
de mogelijke schade niet transparant is. De berekeningen en rapporten zijn voor een leek niet te 
volgen en dus zullen belanghebbenden zich erbij neer moeten leggen. Mocht er in de toekomst 
toch schade ontstaan, dan moet de burger kunnen aantonen dat deze schade ontstaan is door de 
verhoogde snelheid en frequentie van de treinen op de PHS lijn en dat de scheur er nog niet 
eerder was. Dat is eigenlijk onmogelijk. In principe komt het er dan op neer dat een bewoner zelf 
kan opdraaien voor de schade. 

Wij vinden dat zeer onrechtvaardig. Wij verzoeken ProRail op korte termijn, een 0-meting te 
laten uitvoeren bij een geselecteerde, representatieve groep woningen die strak langs het spoor 
liggen, op het traject tussen Veur-Lent, Lent, Ressen en Elst. Wij begrijpen dat een dergelijk 
onderzoek te duur is om bij alle betrokken woningen uit te voeren. Wanneer er een goede 
steekproef wordt genomen, dan zouden de tussenliggende woningen hierop kunnen meeliften. 
Het wordt dan voor de omwonenden iets makkelijker om een eventuele schade te kunnen 
aantonen. ProRail stelt dat de kans hierop heel klein is, dus dan zou dat voor ProRail acceptabel 
moeten zijn.  

Voor wat betreft de verhoogde geluidshinder, als gevolg van de hogere frequentie aan treinen 
met een veel hogere snelheid, willen wij ook nog graag uw aandacht vragen. Tijdens de 
informatieavond werd gezegd dat er géén maatregelen worden getroffen, omdat het niet hoeft. 
Er zouden géén overschrijdingen zijn. Vanuit de wijk Lent horen wij echter dat omwonenden nu 
ook al veel last hebben van het geluid van het spoor. Er is ook een combinatie van het geluid van 
de treinen en het geluid van het steeds toenemende verkeer op de Prins Mauritssingel en Graaf 
Allardsingel. Het kan er bij ons niet in dat het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) geen 
gevolgen zou hebben. Ook hierbij worden berekeningen gemaakt door ProRail zelf. De 
geluidsbeleving van mensen ligt vaak anders dan uit berekeningen blijkt. Ook met de komst van 
de nieuwe woonwijken (zoals Hof van Holland) zal straks blijken dat veel mensen last hebben van 
de hoge geluidsbelasting door het treinverkeer, dat hier om de tien minuten voorbijraast. De 
gemeente Nijmegen zou ook zelf raildempers en geluidsschermen hebben besteld. Wij hopen dat 
ProRail hier toch goed onderzoekt of op dit tracé toch geluidsdemping kan worden gerealiseerd.  

xxx        Hoogachtend, 

xxx        namens Stichting Wijkraad Lent, 

Telefoon: xxx 

Email: info@wrlent.nl  

KvK: 41052321 

       

Mevrouw H.J. Rutten 

 (voorzitter) 
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