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Reactie op twee brieven regio Achterhoek over Onrust
en ongenoegen Noordtak en onderzoek

Geachte heer Boumans,
Op 14 januari 2022 ontving ik van u als voorzitter van de Achterhoek board, een
brief over de Noordtak en het onderzoek naar spoorgoederenvervoer. Ik ontving
op 28 januari van u vervolgens een tweede brief, waarin u mij op de hoogte stelt
van de motie 'Geen Noordtak-variant door de Achterhoek', welke maandag 24
januari door de Achterhoek Raad unaniem is aangenomen en ondertekend.
Allereerst hartelijk dank voor uw beide brieven.
In de brief van 14 januari geeft u aan tegen de aanleg te zijn van een mogelijke
Noordtak van de Betuweroute door de Achterhoek. U schrijft eveneens groot
belang te hechten aan een goed onderzoeksproces naar de nut en noodzaak van
de goederencorridor Noordoost-Europa. U constateert ook dat er onrust is
ontstaan bij de inwoners van de regio, mede naar aanleiding van de aangenomen
motie over de 'Noordtak Betuweroute' (35925 XII, 24) tijdens de
begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
In deze brief ga ik graag in op de stand van zaken van het lopende onderzoek
naar goederentreinen die naar Noordoost-Europa rijden. Daarnaast zal ik ingaan
op de specifieke vragen die u stelt.
Lopend onderzoek
Op basis van Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV20401, de gezamenlijke visie
van overheden, de OV-sector en maatschappelijke organisaties en
kennisinstellingen - zoeken we naar een lange termijn oplossing van
goederentreinen die naar Noordoost-Europa moeten rijden. Met dit onderzoek
willen we inzicht krijgen in de problematiek, nut en noodzaak en belangen. Het
onderzoek leidt tot een zogenaamde OAO-notitie (Opgave, Afbakening,
Omgeving). In deze notitie staan de inzichten in de problematiek van het
spoorgoederenvervoer, maar dit leidt nog niet tot besluitvorming. In het voorjaar
van 2022 verwacht ik dat het onderzoek is afgerond. Op dat moment kan ook
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