
Aan de: Informateur Mevrouw E. Schippers 
  
Datum: 29 maart 2017    
Betreft: Mobiliteitsbeleid nieuwe kabinet. 
 
Het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA), een belangenvereniging van omwonenden van 
IJssellijn, Twentekanaallijn en Twentelijn, verzoekt bij de formatie om: 
1.Alle zaken die te maken hebben met mobiliteit, zowel personen- als goederenvervoer, onder te brengen 
  onder één ministerie en onder één bewindvoerder. 
2.Een herziening van het programma Beter Benutten, door daarin aan te brengen: 
* Een scheiding op het spoor tussen personenvervoer en internationaal goederen vervoer. 

* Te handelen overeenkomstig de motie de Boer- van Veldhoven, No. 89 dd. 3 juli 2014, namelijk  de optie 
  van een nieuw goederenspoor mee te nemen in toekomstige besluitvorming. 
 
Toelichting bij 2: 
 
Personenvervoer en goederenvervoer hebben een geheel eigen ritme in het rijgedrag, zowel op de weg als 
op het spoor. Dat staat een goed “Beter Benutten” in de weg. Over het water gaat vooral goederenvervoer.  
Op de snelweg rijden vrachtwagens bepaald trager dan personenauto’s, en lang achter elkaar, waar 
personenauto’s dikwijls over kortere delen rijden. Dit leidt tot  ritmeverstoring bij personenauto’s, zeker als 
vrachtwagens gaan inhalen. Afremmen en weer optrekken kost iedere keer extra energie. 
Internationale goederentreinen rijden over lange trajecten in één rijtempo.  
Personentreinen halteren telkens en rijden tussen de haltes bepaald sneller.  
Rijden auto’s met dezelfde gemiddelde snelheid dan benutten ze de wegcapaciteit beter.  
Bij spoorvervoer met personen- en goederentreinen is een gemiddelde snelheid niet haalbaar door het te 
sterk verschillende ritme in het rijden. Beter Benutten van het spoor is pas effectief bij het scheiden van 
personen- en goederenvervoer. Een goederentrein van 2000 ton gebruikt bij het optrekken tot 80 km per 
uur  € 400= aan energie. De massa van deze trein zorgt er voor dat hij daarna vele kilometers rijdt zonder 
stroomgebruik. In de toekomst zijn ook zelfrijdende auto’s en treinen een optie. 
 
Toepassing van scheiding van personenvervoer en internationaal goederenvervoer: 
Nederland kent in Europees verband 3 goederencorridors. Een daarvan is Rotterdam-Baltic Sea. 
Binnenvaart? Waterwegen op deze route gaan niet verder dan Twente. Spoorvervoer kan deels over de 
Betuweroute en dan via de IJssellijn, Twentekanaallijn en Twentelijn of ze gaan via Amsterdam-Zuid of 
Utrecht – Apeldoorn – Hengelo. Vrachtwagens rijden die route via de A15 – A50 – A1. Die wegen zijn 
herhaaldelijk overbelast. Dat kan worden A15 – A12 – A18 en N18, zodra de nieuwe A/N18 klaar is. Maar 
de laatste route blijft grotendeels een 2-strooksweg, met pas in de buurt van Twente een autosnelweg. 
 
Wanneer een nieuw stuk goederenspoor tussen de Betuweroute bij Zevenaar en de grens 
Oldenzaal/Bentheim is gerealiseerd ontstaan er de volgende mogelijkheden: 
• realisering ambitie Havenbedrijf Rotterdam: 20% goederenvervoer per spoor; 
• realisering beleidsdoelstelling EU: verschuiving van het goederenvervoer van weg naar spoor; 
• vermindering vrachtvervoer op de voornoemde wegen, besparing op wegenaanleg; 
• ruimte voor meer en robuuster personenvervoer per rail in heel het land; 
•            meer ruimte voor treinen met gevaarlijke stoffen binnen de wet Basisnet spoor; 
• minder energieverbruik voor goederenvervoer per spoor per trein en minder CO2 uitstoot; 
• besparing van oplapkosten voor bestaande lijnen, deze zijn minimaal even veel als nieuw spoor; 
•            aanspraak maken op EU mede financiering; 
• ruimte voor leefbaarheid en veiligheid langs bestaand spoor in Oost- en Zuid Nederland; 
 
Een van de mogelijkheden is een nieuw stuk goederenspoor door de Achterhoek, grotendeels parallel 
lopend aan de A18-N18, toe te voegen aan de Betuweroute. Voorzien van alle noodzakelijke eisen ten 
aanzien van veiligheid, geluid en trillingen, zodat duizenden mensen langs de bestaande spoorlijnen in 
Oost- en Zuid Nederland, na meer dan 20 jaar onzekerheid, eindelijk zicht op minder overlast krijgen. 
 
In de visie van RONA kunnen deze punten enkel gerealiseerd worden indien er één ministerie en één 
bewindvoerder belast is met het Mobiliteitsbeleid. 
 
We wensen u succes met de formatie. 
 
Voorzitter RONA,                        Secretaris RONA, 
Leendert Stutvoet.  Twan Willems 
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