
 

Onderbouwing agenda bespreking brief B3; bewoners van de wijk Rietlanden over aanleg 

passeerspoor Station Emmen Zuid. 

d.d. 26 januari 2016. 

 

Uitbreiding spoor Emmen Zuid 

 

In de brief van de wijkvereniging Rietlanden wordt aangegeven dat de inwoners van deze 

wijk zich ernstige zorgen maken over de uitbreidingsplannen bij station Emmen-Zuid. 

 

Het plan zoals het er nu ligt is er sprake van uitbreiding van het Station Emmen Zuid aan de 

andere kant van het spoor. Hierdoor moeten er vele veranderingen plaats vinden welke niet 

nodig zijn wanneer men het plan van de wijk de Rietlanden overneemt. 

 

Voor de bewoners van deze wijk is vooral de verdubbeling van het spoor langs de straten 

Sierduif en Tortelduif erg problematisch. Het huidige spoor ligt op 13 meter afstand tot de 

bewoning en dit wordt terug gebracht tot 5,5 meter! Daarbij komt het talud van het spoor 

hoger te liggen waarbij de treinreizigers direct inkijk hebben in de tuinen en in de woningen! 

 

De huidige trillingshinder overstijgt nu al, op basis van onderzoek van Prorail, voor een 

aantal woningen het maximum van de SBR-richtlijn. Doordat straks het spoor dichter op de 

bebouwing komt zal men hier dus logischerwijs meer overlast van gaan onder vinden. 

 

Doordat de bewoners deze problemen voorzien zijn zij zelf met een alternatief gekomen 

welke ook nog eens kosten besparend is. 

 

Graag zouden wij willen weten van PS: 

• Vindt PS het acceptabel dat de bewoners geconfronteerd worden met extra 

trillingshinder? 

• Heeft PS nagedacht over eventuele compensatie voor de burgers als door de extra 

trillingen schade aan de woningen ontstaan? 

• Is PS ook van mening dat de privacy van de burgers door de verdubbeling in het 

geding komen? 

• Wordt het plan van de bewoners serieus meegenomen in de besluitvorming? 

 

 

Sonja Kort 

PVV fractie 



Aan de leden van de Staten van de Provincie Drenthe 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

Emmen, 26 januari 2016 

Geachte leden van de Staten van de Provincie Drenthe, 

Betreft: aanleg passeerspoor ter hoogte van station Emmen-Zuid. 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. 

De Provincie is leidend in het proces van optimalisering en verbetering van het vervoer in de 

provincie Drenthe. In dit kader vraagt de Provincie aan de gemeente Emmen om haar 

medewerking bij het oplossen van een knelpunt in de spoorlijn Zwolle-Emmen. Onderdeel 

van dit proces is nl. een aanpassing van het vigerende bestemmingsplan.   

Bij de op dit moment voorliggende variant wordt ons inziens in het geheel geen rekening 

gehouden met de belangen van de direct aan het spoor wonende inwoners van de provincie 

Drenthe. De woordvoerder van de Provincie onderstreepte deze pijnlijke tekortkoming door 

zowel in woord als in geschrift ons mee te delen, ik citeer, “Woongenot kunnen we echter niet 

meten en is daarom niet behandeld”. 

Wij, aanwonenden aan het spoor, hebben een variant ontwikkeld waarvan is onderkend dat 

deze goedkoper is, realiseerbaar is, rolstoelgebruiker en reizigersvriendelijker is en die geen 

afbreuk doet aan ons woongenot.  

In het, de gemeenteraad voorgelegde, voorstel echter dreigt onze variant afgewezen te worden 

op basis van deels onjuiste en deels niet onderbouwde gegevens en dreigt gekozen te gaan 

worden voor een bewonersonvriendelijke variant waarbij de indieners hun ogen sluiten voor 

de (woon)omgeving.   

Namens alle bewoners (circa 10.000) van de wijk “De Rietlanden” brengen wij deze 

ongelijkheid onder uw aandacht en verzoeken u kennis te nemen van bijgevoegde brief. 

Hoogachtend, 

Namens de bewoners Namens de Erkend Overleg Partner  De 

wijkvereniging “De Rietlanden” 

mr. H.H. Posthumus  

H.B.J. Ahlers (voorzitter)  

drs. J. Lampert         

   



Aan de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad van Emmen: 

Emmen, 26 januari 2016 

Geachte dames/heren fractievoorzitters, 

Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen-Zuid. 

Namens de wijkvereniging “De Rietlanden” als erkende overleg partner (EOP) en namens de 

bewoners van de, aan het spoor grenzende, straten Sierduif en Tortelduif die een zienswijze 

hebben ingediend richten wij ons tot u met het volgende. 

Op 14 januari 2016 werd het concept raadsvoorstel om het bovengenoemde bestemmingsplan 

vast te stellen aan ons toegezonden. Door die vaststelling wordt het mogelijk bij het station 

Emmen-Zuid een passeerstrook aan te leggen. Omdat het voorgenomen plan een ernstige 

inbreuk gaat vormen op het woongenot van de aan het spoor wonende inwoners is door hen 

een alternatief plan ontwikkeld dat ook volgens ProRail 1,5 miljoen euro (excl. btw) 

goedkoper is en dat geen afbreuk doet aan het woongenot. Dit plan is uitgewerkt in de 

ingediende zienswijzen. In het voorliggende raadsvoorstel wordt ons het alternatieve plan 

echter afgewezen.  

Naar onze mening is die afwijzing dermate onvoldragen en gestoeld op onjuiste gegevens dat 

nu nog niet door de gemeenteraad over dit raadsvoorstel kan worden beslist. We lichten dat 

hierna toe. 

In het raadsvoorstel worden acht redenen genoemd waarom niet voor ons voorstel gekozen 

wordt.  

1. de loopafstanden voor de reiziger worden groter.

In de ingediende zienswijze is aangegeven dat de loopafstand naar het parkeerterrein

juist kleiner wordt omdat de onderdoorgang via een hellingbaan en de

NieuwAmsterdamsestraat nu niet gebruikt hoeft te worden. Ook de afstand naar de

belbushalte neemt niet toe. De dienstregeling hoeft dus niet aangepast te worden. In

het raadsvoorstel wordt de stelling ook niet concreet onderbouwd. Een tekening met

plattegrond die de langere loopafstand zou kunnen onderbouwen bleek -ook na

uitdrukkelijk verzoek- niet beschikbaar.

De al langer noodzakelijke uitbreiding van het parkeerterrein bij het station zal, zo

werd afgelopen week bekend, worden gerealiseerd pal tegen het terrein van het

huidige AZC. Dus vrijwel tegenover het perron zoals dat in ons voorstel is gepland en

duidelijk ver verwijderd van de onderdoorgang aan de NieuwAmsterdamsestraat.

2. de overweg aan de Wilhelmsweg zal eerder en langer gesloten zijn.

Dit wordt helaas niet onderbouwd en is ook niet erg waarschijnlijk. Evenmin wordt

aangegeven hoeveel cq hoe weinig gebruikers van deze overweg daar last van zouden

hebben.



3. gebrek aan toekomstvastheid in verband met een mogelijke toekomstige verdere

verdubbeling van het spoor.

In de Structuurnota 2020 is een eventuele toekomstige spoorverdubbeling geschrapt en

vervangen door “ het aanbrengen van enige passeerstroken”. Al in de beleidsbegroting

2013 is het streven naar algehele verdubbeling losgelaten. Dit argument mag om die

reden hier geen rol spelen.

4. qua aanlegkosten scoren beide varianten gelijk.

Movares heeft schriftelijk vastgelegd dat ons plan juist 1,5 miljoen euro (excl. btw)

goedkoper is. Zie par. 2.3.5. van de opgestelde variantenstudie. Het verschil wordt nog

groter nu ProRail blijkens het raadsvoorstel alsnog het bouwvlak voor een te bouwen

wachtruimte wil vergroten. En op basis waarvan zijn dan meerkosten qua

dienstregelingsuren te verwachten?

5. de bewonersvariant heeft een lagere groeiverwachting aan treinreizigers waardoor de

verdubbeling niet rendabel is.

Deze reden stoelt op de veronderstelling dat mogelijke rijtijdwinst niet geheel kan

worden gerealiseerd. Echter bij een inzetten van het nieuwe perron voor treinen

richting Zwolle is deze vrees ongegrond. Terwijl juist een voor de reiziger gunstiger

en veiliger routing van perron naar parkeerplaats tot een hogere groeiverwachting zal

leiden. En zou deze veronderstelde en niet onderbouwde lagere groeiverwachting zo

groot zijn dat de hele verdubbeling niet meer rendabel is? Dit valt niet te begrijpen.

6. de voorkeursvariant is toekomstvast.

Dat argument is een herhaling van argument 3 en daar voldoende weersproken.

7. de sociale veiligheid is bij de bewonersvariant minder.

Nee, juist beter omdat de onderdoorgang nu niet hoeft te worden gebruikt. En of de

voorziene onderhoudsgevoelige dure lift een bijdrage levert aan sociale veiligheid is

op de geplande locatie ook maar zeer de vraag.

8. de bewonersvariant is minder betrouwbaar qua exploitatie.

Dat is een herhaling van argument 5.

Kortom: Hier is afgewogen op basis van aantoonbaar onjuiste en anderzijds niet onderbouwde 

argumenten. Zo kan een gemeenteraad toch geen verantwoorde beslissing nemen? 

Dat geldt ook voor de wijze waarop in het raadsvoorstel de overlast voor de bewoners wordt 

behandeld. Er blijkt niet van ook maar enig invoelingsvermogen. En er wordt geen enkele 

poging gedaan om ook maar iets aan die overlast te doen. Moet een gemeentebestuur zo met 

zijn burgers omgaan?   

In het concept-raadsbesluit wordt op pagina 6 aangegeven dat het realiseren van een tweede 

spoorverbinding al mogelijk was volgens het huidige bestemmingsplan. Met andere woorden: 

beste bewoners, jullie wisten toch dat dit zou kunnen gebeuren? We willen graag wijzen op de 

brief van het college van B&W van 3 november 1995, kenmerk 95.22251 waarin door het 

college aan de bewoners is aangegeven dat een eventuele aanleg van een tweede spoor aan de 

Waanderveldzijde zou worden gerealiseerd. 

Wat nu dreigt te gebeuren is dat het tweede spoor zodanig wordt aangelegd dat de groenstrook 

die tussen de huizen en het spoor ligt, van bijna 13 meter nu, tot 5,5 meter wordt 

teruggebracht. Het talud van het spoor komt bijna 1,5 meter boven het maaiveld te liggen. De 



ooghoogte van de treinreiziger dus op ongeveer 4 meter boven het maaiveld. Treinreizigers 

krijgen daardoor alle gelegenheid onze tuinen, onze huizen en de bewoners gade te slaan. Is 

dat geen overlast? 

De trillingshinder overstijgt nu al, op basis van onderzoek van Prorail, voor een aantal 

woningen het maximum van de SBR-richtlijn. Niettemin wordt een toename van 15 % in het 

raadsvoorstel aanvaardbaar gevonden. Is dat geen overlast? Maatregelen om daar wat aan te 

doen worden in het raadsvoorstel uitvoerig besproken maar allemaal te duur bevonden. In ons 

alternatief is er qua trillingshinder alleen wellicht, zo stelt het adviesbureau, enige overlast bij 

het AZC. Maar als dat al zo is, dan is die overlast voor deze tijdelijke bewoners toch niet weg 

te strepen tegen de overlast die wij als langdurige vaste bewoners moeten ervaren? 

De toenemende geluidsoverlast wordt in het raadsvoorstel afgedaan met het standpunt dat het 

toegestane geluidsproductieplafond niet wordt overschreden. Maar is iets dan acceptabel 

omdat een plafond niet wordt overschreden? Aantasting van woongenot is kennelijk iets wat 

hier totaal niet meetelt. Terwijl er een alternatief voorhanden is! 

Tenslotte wordt nog gesteld dat uitvoering van ons alternatief een vertraging van een half jaar 

zou opleveren. Namens alle bewoners die een zienswijze hebben ingediend mag ik hier 

herhalen dat aanvaarding van ons alternatief er toe leidt dat er door hen geen beroep zal 

worden ingesteld. Dat levert ongetwijfeld een grotere tijdwinst op. 

Geachte fractievoorzitters, kennelijk moet ten koste van alles vastgehouden worden aan het 

oorspronkelijke plan. Niet van belang is de kostenbesparing van ons alternatief, de betere 

bereikbaarheid, de grotere sociale veiligheid en de vermijding van overlast. 

Wij zijn van oordeel dat u gevraagd wordt om op basis van deels onjuiste en deels niet 

onderbouwde gegevens uw steun uit te spreken voor een slecht plan terwijl een beter plan 

beschikbaar is. Een plan dat op steun kan rekenen van de getroffen bewoners zowel als van de 

Erkende Overleg Partner (die alle ca. 12.000 inwoners van de wijk De Rietlanden 

vertegenwoordigt).  

U bent gekozen door de bewoners, kies dan nu vóór de bewoners en niet voor het betonnen 

prestigeobject van ProRail en Movares. 

Wij verzoeken u dit raadsvoorstel niet te accorderen. Op zijn minst is uitstel van behandeling 

nodig om tot een afgewogen oordeelsvorming te kunnen komen. 

Hoogachtend, 

Namens de bewoners Namens de Erkend Overleg Partner  De 

wijkvereniging “De Rietlanden” 

mr. H.H. Posthumus  

H.B.J. Ahlers (voorzitter)  

drs. J. Lampert         



Veldonderzoek incl. interview bracht de volgende schokkende zaken aan het licht: 

 

1. Eerst Movares en nu ook Invra Pus gaan uit van een intensief busverkeer bij station 

Emmen-Zuid en zijn niet op de hoogte van het feit dat station Emmen Zuid door geen enkele 

lijnbus wordt aangedaan. 

2. Movares en Invra Plus realiseren zich niet dat de overgang Wilhelmsweg vrijwel 

uitsluitend door fietsers wordt gebruikt en dat deze scholieren de veilige onderdoorgang van 

de NieuwAmsterdamsesraat kunnen gebruiken door 200 meter ‘om” te rijden. 

3. Movares noch Invra Plus betrekken in hun onderzoek het lange termijn plan zoals 

vastgelegd in verschillende bestuur programma’s van de gemeente Emmen waaruit blijkt dat 

is afgezien van integrale spoorverdubbeling en wordt ingezet op het oplossen van knelpunten 

sec. En dat terwijl deze in het voorgaande aangehaalde passage Nota Bene letterlijk verwoord 

staat in het bestemmingsplan Emmen, Delftlanden station Emmen-Zuid.. 

   

Conclusie: 

De getrokken conclusies houden in de praktijk geen stand.  

Er is toegeschreven naar een van tevoren beoogd doel. 
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