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In de Achterhoek Raad van 26 september jl. hebben wij u op de hoogte gebracht van de stand van 

zaken rondom de Noordelijke aftakking van de Betuweroute. Dit hebben we gedaan met het 

informatieve memo: “Stand van zaken Noordelijke aftakking Betuweroute”. In dat memo hebben we u 
meegedeeld dat het eindconcept van de OAO (Opgave, Afbakening en Omgeving)-notitie 

Goederenroutering Noordoost Europa (GNOE) bij de  landelijke OV- en Spoortafel van 16 juni 2022 
was geagendeerd, maar niet inhoudelijk besproken. Dit omdat het ministerie naar eigen zeggen meer 

tijd nodig had om te bepalen hoe zij met de notitie om wil gaan. 

 
Op 14 november jl. heeft op initiatief van de provincies een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waar 

staatssecretaris Heijnen (I&W) het vervolg met betrekking tot de OAO-notitie GNOE heeft besproken 
met de provincies Overijssel, Gelderland en een vertegenwoordiging van de Gelderse en Overijsselse 

regio’s. Daarnaast sloot een afvaardiging van West-Nederland aan. De voorzitter van de Thematafel 
Mobiliteit & Bereikbaarheid Rens Steintjes heeft hier namens de Achterhoek aan deelgenomen. 

 

De staatssecretaris heeft tijdens dit overleg aangegeven vast te willen houden aan een breed 
maatschappelijk nut- en noodzaak onderzoek, waar zorgvuldigheid centraal staat en duidelijkheid voor 

eenieder wordt geboden. Met daarbij de opmerking dat een onderzoek naar tracé-uitwerkingen nu 
niet aan de orde is en ook niet op korte termijn zal worden gestart. Hiermee voldoet de 

staatssecretaris aan de wens vanuit de Achterhoek om deze onderzoeken - als ze al gedaan worden - 

van elkaar los te koppelen en niet in één proces te laten uitvoeren.  
 

Met oog op het uit te voeren nut- en noodzaak onderzoek is het streven van de staatssecretaris dat 
iedere stakeholder een gepaste plek krijgt en gehoord wordt, zodat alle belangen meegewogen 

worden. Dit houdt in dat ook belangenverenigingen en inwoners actief in dit proces kunnen 

participeren. Een eerste voorstel voor een plan van aanpak en invulling van dit proces wordt bij de 
eerstvolgende landelijke OV- en Spoortafel (14 december a.s.) of de daaropvolgende landelijke 

Spoortafel in 2023 voorgelegd.  
 

Als Achterhoek volgen en participeren we in dit gehele proces richting een plan van aanpak voor een 
breed onderzoek naar nut en noodzaak. Dat doen we zowel ambtelijk als bestuurlijk. Onze eerdere 

reactie op de OAO-notitie verwoordt daarbij nog steeds onze standpunten.  

 
Als Achterhoek Board zullen wij u bij de eerstvolgende vergadering van de Achterhoek Raad opnieuw 

over de voortgang informeren. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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