
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hee�  11 november 2016 het ontwerptracébesluit/
Milieue� ectrapport Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden vastgesteld. 
Het ontwerptracébesluit/Milieue� ectrapport en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
25 november 2016 tot en met 5 januari 2017 ter inzage. Gedurende deze periode kan eenieder een 
zienswijze indienen over het ontwerptracébesluit/Milieue� ectrapport en de onderliggende documenten.

Achtergrondinformatie
De Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden 
draagt bij aan een betere bereikbaarheid 
van Noord-Nederland. Met de komst van 
de extra sneltrein en het rijden van langere 
treinen is er voor reizigers meer ruimte in 
de trein en wordt het gemakkelijker om 
over te stappen. Momenteel rijden er 
tussen Groningen en Leeuwarden twee 
stoptreinen en één sneltrein per uur. De 
treinen worden goed gebruikt, vooral in 
de spits. Ze kunnen het groeiend aantal 
reizigers niet aan. Wanneer het project 
klaar is rijdt er elk halfuur een sneltrein per 
richting. Zo worden de stoptreinen ontlast 
en kan iedereen snel en comfortabel reizen.

Het ontwerptracébesluit 
In het ontwerptracébesluit/MER kunt u alle 
maatregelen zien die nodig zijn 
om het rijden van de extra sneltrein en 
langere treinen mogelijk te maken. 
Dit zijn infrastructurele maatregelen als:
•  Spoorverdubbeling;
•  Aanpassing van overwegen en omlig-

gende weginfrastructuur; 
•  Uitbreiding van perrons; 
•  Aanleg van een keervoorziening; 
•  Verwijdering van een station en enkele 

(particuliere) overwegen; 
•  Vervanging van twee overwegen 

door onderdoorgangen voor alle 
verkeerstypen; 

•  Reductie van het aantal opstelsporen;
•  Maatregelen om snelheidsverhoging 

tussen Leeuwarden – Feanwâlden van 
100 km/u naar 130 km/u en om tussen 
Grijpskerk – Hoogkerk van 100 km/u 
naar 120 km/u mogelijk  te maken.

Tevens kunt u de maatregelen inzien die 
nodig zijn om negatieve gevolgen van de 
fysieke aanpassingen voor de omgeving te 
voorkomen. 
Een factsheet met alle maatregelen 
kunt u inzien op de website 
www.platformparticipatie.nl/esgl.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt het ontwerptracébesluit/MER en de 
daarop betrekking hebbende stukken vanaf 
25 november 2016 inzien op de web site 
www.platformparticipatie.nl/esgl. Ook kunt 
u de stukken van 25 november 2016 tot en 
met 5 januari 2017 tijdens reguliere openings-

tijden inzien op de volgende locaties:
•  Provincie Groningen, 

Sint Jansstraat 4 te Groningen;
•  Provincie Fryslân, 

Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden;
•  Gemeente Groningen, 

Harm Buiterplein 1 te Groningen;
•  Gemeente Zuidhorn, 

Hooiweg 9 te Zuidhorn;
•  Gemeente Achtkarspelen, 

Stationsstraat 18 te Buitenpost;
•  Gemeente Kollumerland, 

Van Limburg Stirumweg 18 te Kollum;
•  Gemeente Dantumadiel, 

Hynsteblom 4 te Damwâld;
•  Gemeente Tytsjerksteradiel, 

Raadhuisweg 7 te Burgum;
•  Gemeente Leeuwarden, 

Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden;
•  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

Koningskade 4 te Den Haag.
Let op: in de kerstperiode kunnen de 
openingstijden afwijken.

U mag uw mening geven
U kunt van 25 november 2016 tot en met 
5 januari 2017 uw zienswijze geven over 
het ontwerptracébesluit/MER. In uw ziens-
wijze kunt u ingaan op alle onderdelen van 
het ontwerptracébesluit/MER en de onder-
liggende stukken. Het wordt op prijs 
gesteld wanneer u uw zienswijze onder-
bouwt met argumenten. U kunt, bijvoor-
beeld, ingaan op de volgende punten:
•  Staan er naar uw mening onjuistheden 

in het ontwerptracébesluit?
•  Zijn er zaken of belangen over het hoofd 

gezien?
•  Wordt u geraakt in uw belang? 

Zo ja, hoe?
•  Bent u het oneens met een onder deel 

van het plan? Wat is voor u een 
acceptabel alternatief?

U kunt uw zienswijze digitaal, schri� elijk 
of mondeling geven.
•  digitaal: de directie Participatie ontvangt 

uw zienswijze bij voorkeur digitaal via de 
website www.platformparticipatie.nl/
esgl. U ontvangt automatisch een 
ontvangstbevestiging.

•  schri� elijk: u kunt uw zienswijze sturen 
naar het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu t.a.v. de directie Participatie, 
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag o.v.v. 
‘ESGL’. Na ontvangst van uw zienswijze  

stuurt de directie Participatie u een 
schri� elijke ontvangstbevestiging.

•  mondeling: u kunt tijdens de informatie-
markten bij een notulist mondeling een 
zienswijze indienen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. 

Informatiebijeenkomsten
Er worden zeven informatiemarkten over 
het ontwerptracébesluit/MER voor u 
verzorgd. Tijdens deze informatiemarkten 
kunt u vragen stellen aan 
specialisten van ProRail en de provincies. 
De informatiemarkten vinden elk van 16:00 
uur tot 20:00 uur plaats en zijn zonder 
afspraak te bezoeken.
•  Woensdag 30 november 2016 

in het Oranjehotel, 
Stationsweg 4 in Leeuwarden 

•  Donderdag 1 december 2016 
in It Maskelyn, 
Easter Omwei 5 in Hurdegaryp

•  Dinsdag 6 december 2016 in Mienskip, 
Haadstriji� e 17 in Feanwalden

•  Woensdag 7 december 2016 
in Gemeentehuis Achtkarspelen, 
Stationsstraat 18 in Buitenpost

•  Donderdag 8 december 2016 
in Willem Lodewijk Gymnasium, Verzets-
strijderslaan 220 in Groningen

•  Dinsdag 13 december 2016 in Balk zalen-
centrum, De Gast 39 in Zuidhorn

•  Woensdag 14 december 2016 
bij Stichting Dorpshuis Hoogkerk, 
Zuiderweg 70-4 in Hoogkerk

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
De zienswijzen en de adviezen van de 
betrokken bestuursorganen worden 
betrokken bij de vaststelling van het Tracé-
besluit ESGL. In een Nota van Antwoord 
wordt toegelicht in hoeverre de ziens-
wijzen aanleiding hebben gegeven tot 
wijziging ten opzichte van het ontwerptra-
cébesluit. Degenen die een zienswijze 
hebben ingediend, worden hierover 
geïnformeerd. Bij de bekendmaking van 
het Tracébesluit zal tevens worden bekend-
gemaakt bij welke instantie, door wie en 
binnen welke termijn beroep tegen het 
besluit kan worden ingesteld.

Waar vindt u meer informatie?
Uitgebreide informatie over het 
ontwerptracébesluit vindt u op de web site 
www.platformparticipatie.nl/esgl. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht 
op de projectwebsite www.prorail.nl/esgl. 

Vragen?
Hee�  u na het inzien van de ter inzage 
gelegde stukken of het bezoeken van 
de websites nog inhoudelijke vragen 
over het project, dan kunt u terecht 
bij www.prorail.nl/omwonenden/
contact-publiek of telefoonnummer 
0800 - 7767 245. 
Voor vragen over de procedure kunt 
u terecht bij de directie Participatie, 
telefoonnummer 070 - 456 8999.

Kennisgeving ontwerptracébesluit/MER 
Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden


