
 
28 juni 2022 
 
Beste allemaal, 
 
De Tweede Kamer is deze week door de Regering geïnformeerd over de uitkomsten van de 
landelijke OV- en Spoortafel (zie: de Tweede Kamer brief). De afhandeling van het goederenvervoer 
is hiervan een onderdeel.  
 
De afgelopen maanden hebben we met elkaar gestreden tegen de Noordtak van de Betuweroute en 
hebben we geprobeerd om de planvorming zo te beïnvloeden dat men ook in Den Haag inziet dat 
een nieuw goederenspoor door de Achterhoek en Twente geen oplossingsrichting is. Onze 
inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. In de Kamerbrief zegt de staatssecretaris over de 
Noordtak: ` 
 

“Voor het landelijk spoornetwerk zijn twee notities vastgesteld die ingaan op de opgave 
rondom de Goederenroutering Noordoost Europa (GNOE) en de corridor Utrecht – Arnhem – 
Duitse grens. Een keuze over de goederenroutering richting Noordoost Europa is in het 
Toekomstbeeld OV eerder als randvoorwaarde genoemd voor de lange termijn doorgroei op 
het spoor van zowel personen- als goederentreinen. Een complex dossier, ook omdat het hier 
om veel en soms ook tegenstrijdige belangen gaat. Partijen spraken opnieuw uit het vervolg 
met betrokkenheid van alle belanghebbenden partijen vorm te willen geven. Om hier 
voldoende aandacht voor te hebben, is afgesproken een apart bestuurlijk overleg te 
organiseren over hoe het vervolgproces ingericht kan worden. Uitvoering van de motie De 
Groot c.s., die verzoekt om een onderzoek naar de maatschappelijke en economische 
meerwaarde van een concreet projectalternatief (de zogenaamde Noordtak van de 
Betuweroute), is vooralsnog dus niet aan de orde omdat we met bovengenoemde afspraken 
samen met belanghebbenden eerst grip en inzicht willen krijgen op de opgave en de nut en 
noodzaak. Verder studeren over de routering van goederen richting Noordoost Europa is dan 
ook nodig.” 

 
Uit de bovenstaande reactie kan worden opgemaakt dat de Noordtak nog geen uitgemaakte zaak is 
en evenmin van tafel is. Er lijkt wel een stap terug te worden gezet in het proces, namelijk; met 
lokale, regionale en landelijke bestuurders en vertegenwoordigers van deelbelangen wordt opnieuw 
gekeken naar de reikwijdte van de probleemdefinitie en de inrichting van het planvormingsproces. 
Bijgevoegd is ook de brief die wij hebben verstuurd aan rijk, regio, gemeenten en provincies voordat 
de bestuurlijke overleggen over de GNOE-notitie waren. We zullen deze reactie ook nu de notities 
openbaar zijn op onze website publiceren. 
 Voor ons is het dan ook nu zaak om met de politieke bestuurders het gesprek aan te gaan over de 
komende bestuurlijke overleggen. Daarnaast zullen we de staatssecretaris aan haar toezegging 
houden dat wij als Stichting ‘Stop de Noordtak’ op dezelfde wijze betrokken worden in het 
vervolgproces als andere bewonersvertegenwoordigers zoals RONA. Verder moeten we de 
weerstand tegen de Noordtak bij het publiek onder de aandacht blijven brengen.   

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z13151&did=2022D27111


 
Ter informatie, hier is de OAO notitie GNOE en onze reactie op het rapport van APPM. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Carmen klein Goldewijk, 
Voorzitter Stichting Stop de Noordtak 
 
stopdenoordtak@gmail.com  
 

https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Noordtak/220325%20OAO-notitie%20GNOE%20(Eindconcept).pdf
https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Noordtak/Reactie%20op%20APPM%20notitie%20St%20Stop%20de%20Noordtak-signed.pdf
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