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49 maart 2020 
 

Werkbezoeken, overleg, een Openbrief, de 3e bijeenkomst Landelijke 
Spoorgroepen en RONA ALV 2020. 
 
Wat RONA organiseerde, en aan deelnam, in de afgelopen periode. 
 
Twee werkbezoeken aan Velp: 
 
Op 22 November bracht Tweede Kamerlid Erik Ziengs, woordvoerder spoor van de VVD, een werkbezoek 
aan GNV, Geen Noordtak Velp. Waar we hem ontvingen in een woning aan het spoor. Onderwerp was 
spoortransport en personenvervoer in relatie tot geluid, trillingen en leefbaarheid voor aanwonenden. 
De situatie aldaar, waar aan een zijde van het spoor wel geluidsanering aan de woningen heeft 
plaatsgevonden en waar de andere zijde nu al jarenlang nog op zit te wachten, werd uitgelegd door de 
bewoner aan de hand van een vuistdik dossier. Welk dossier nu ook in behandeling is bij de Landelijke 
ombudsman. In een presentatie werd de RONA visie op het goederenvervoer getoond, maar aandacht was 
er ook voor CO2 en NOX uitstoot en de oorzaken van geluid en trillingen. Met name mankement detectie 
heeft de volle aandacht van Erik Ziengs. Hij heeft daar meerdere malen vragen over gesteld in de Kamer, 
want daar ligt vaak de oorzaak van piekgeluid en trillingen. Ook nu gaf hij aan dat er gehandhaafd moet 
worden om zo tot reductie te komen. 
Aan de andere zijde van het spoor werd nog een woning bezocht met hoorbaar minder geluidoverlast door 
de saneringsmaatregelen, maar met zichtbare scheuren in het pand door de trillingen, de ervaringen van de 
bewoner werden ook hier gedeeld. 
Aansluitend werd er nog een pand in De Steeg bezocht voor een gesprek met de wethouder mobiliteit van 
de gemeente Rheden en het resultaat van de aldaar gehouden geluid metingen door DGMR in opdracht van 
Oost Nederland.  Ook aan de orde: het grote verschil in metingen tussen het RIVM-meetpunt in Brummen en 
het DGMR-meetpunt in De Steeg met hetzelfde traject en precies de zelfde treinen. RIVM concludeerde al 
dat er wel goed gemeten wordt in De Steeg. 
De conclusie van het Kamerlid was dat het een eyeopener is om op locatie de ervaringen te horen van de 
bewoners en te kunnen zien waar het om gaat.  
 
Op 20 januari hadden we op dezelfde locaties een CDA delegatie op bezoek. Tweedekamer woordvoerder 
spoor Mustafa Amhaouch bracht ook collega Kamerlid Evert-Jan Slootweg, lid van PS Gelderland Hans van 
Ark, en gemeenteraadslid Tanco Frijlink mee. Het programma was nagenoeg hetzelfde maar hoofdonder-
deel van de discussie was toch de afwikkeling in de nabije toekomst van het spoorgoederenvervoer door 
Oost Nederland en Brabant in relatie tot het personenvervoer over spoor. En het feit dat de bewoners al 
decennia aan het lijntje worden gehouden en de afronding van de geluidsanering nog steeds op zich laat 
wachten. Hetgeen op 4 maart in het AO spoor resulteerde in vragen door Mustafa Amhaouch gesteld aan de 
minister: hoe het toch mogelijk was dat de helft van de woningen in Velp nog geen enkel zicht hadden op 
sanering? Antwoord van de minister: we moeten natuurlijk de wettelijke bescherming overal garanderen op 
grond van de binnenwaarden,minimaal met gevelmaatregelen en waar dat kan met bron- en overdrachts-
maatregelen, zoals we dat overal doen, bij wegen bijvoorbeeld met geluidsschermen. We gaan het zien! 
 

      
                  Erik Ziengs maakt foto van de voor hem                                         Mustafa Amhaouch, Evert-Jan Slootweg en het 
                             gemaakte welkom sheet.                                                    Staten-en Gemeenteraadslid met de RONA leden. 
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Overleg: 
 
Op 11 december hadden we een overleg op het ministerie als vervolg op ons onderzoek RONA Visie Scan 
Goederenroutering ON, het was weer een vruchtbaar en open gesprek. Duidelijk werd dat in de uitwerking 
van de plannen Toekomstbeeld OV 2040 een nieuwe Noordtak zou worden meegenomen in het onder-
zoek. 
 
Op 7 februari waren we uitgenodigd voor het overleg Landelijk Netwerk Spoor waar ook de nieuwe Noordtak 
onderdeel van uitmaakte. De plannen werden gepresenteerd door het ministerie en ProRail aan de regionale 
ambtenaren van Gelderland en Overijssel. Het bleek wel dat de belangen sterk verdeeld waren en de pre-
sentatie nogal wat vragen opriep. 
Er is toegezegd dat alle inbreng bekeken zal worden.  
 
Joint Fact Finding. 
 
Sinds 12 december zijn we al 3 maal deelnemer geweest van het JFF, Joint Fact Finding trillingen. Welke tot 
2021 zullen doorlopen met 8 bijeenkomsten per jaar. Helaas is de 4e bijeenkomst deze maand afgezegd 
vanwege het Coronavirus. 
Bij Joint Fact Finding wordt op iedere bijeenkomst een specifiek onderwerp besproken. Niet door elke 
instantie enkel vanuit zijn eigen standpunten, maar door alle instanties gezamenlijk door te kijken wat het 
probleem precies is, en wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn, elk vanuit zijn eigen expertise. Het is 
luisteren naar elkaar en dan gezamenlijk bekijken wat mogelijk is om tot wet en regelgeving te komen .  
Bij deze Joint Fact Finding zijn spoortrillingen het onderwerp. De instanties: ministerie van I&W, ProRail, NS, 
ambtenaren van enkele gemeentes, GGD, Spoorgoederenvervoerders en dus ook vertegenwoordigers van 
omwonenden uit Brabant, Gelderland en Overijssel. Tot nu toe vinden we het zeer nuttig en inspirerend ook 
levert het  nieuwe inzichten en contacten op. We zullen u op de hoogte houden van het vervolg.  
 
Gezamenlijke open brief namens RailGood, GoederentreinenNee en RONA. 
 
Uit de 2 gehouden bijeenkomsten van landelijke spoorgroepen kwam naar voren dat we gezamenlijk 
aandacht zouden moeten vragen voor de problematiek op het spoor door intensivering van het spoor 
goederenvervoer. Ook kwam verrassend naar voren dat we het spoorvervoer maar beter konden omarmen 
en gezamenlijk met de vervoerders tot een visie moesten komen. Dat heeft veel overleg, tact, beleid en uren 
gekost om uiteindelijk tot dit resultaat te komen. Een gezamenlijke openbrief mede ondertekend door 
ettelijke belangen groeperingen. Welke op 3 maart naar onze leden is gestuurd en die dag ook in een 
achtergrond artikel in de Telegraaf werd gepubliceerd en op de eigen sites etc. werden geplaatst.  
Woensdag  4 maart mochten we hem aanbieden aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat, en  
voorafgaand aan het Algemeen Overleg spoor ook aan een aantal Kamerleden.  
De aanbieding zou tien minuten duren. De 10 minuten werden 25 minuten in een informele en open setting. 
De minister vond het heel bijzonder dat goederenvervoerders en omwonenden gezamenlijk waren gekomen 
tot deze open brief en complimenteerde ons met de inhoud. En zo een duidelijk visie gaven op de toekomst 
van het spoorgoederenvervoer, maar ook op het personenvervoer per spoor, in relatie tot de leefbaarheid 
van de bewoners.  De inhoud van het gesprek ging vooral over trillingen en geluidsoverlast, en de beleving 
daarvan door de bewoners. Dat er wel geluidswetgeving is opgericht destijds  in Nederland om de burgers te 
beschermen, maar dat de naleving op geluidswetgeving uit gaat van berekeningen over de  gemiddelde 
geluidsoverlast van een dag, inclusief de 
nachtelijke pieken. Feitelijk nog over de 
gemiddelde geluidsoverlast  van een heel jaar. 
De minister is gevraagd om niet te handelen 
naar de letter (cijfers) van de wet, maar naar 
de geest van de wet, namelijk bescherming 
van de gezondheid van burgers!  
De minister was oprecht verbaasd dat zij nu al 
de elfde bewindvoerder is op het dossier 
Goederenroutering Oost Nederland. 
 
De minister in gezelschap  van een goederenvervoerder 
en 5 vertegenwoordigers van omwonenden. 
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De belangrijkste punten uit de inhoud van de brief. 
 
Wij vragen uw aandacht voor: 

 een concurrerende en toekomstvaste afwikkeling van het goederenvervoer per spoor dat in staat 
is om de voor het klimaat zo noodzakelijke modal shift van weg naar spoor te realiseren, mede 
als back-up voor verladers wanneer de binnenvaart wordt gehinderd door te hoge en te lage 
waterstanden, 

 gecombineerd met een vermindering van de omgevingseffecten die bewoners in de directe 
omgeving van het spoor ondervinden door structureel intensiverend treinverkeer over een 
spoornet dat er vaak al 150 jaar ligt, inmiddels ook dwars door bewoond gebied dicht langs het 
spoor. 

Wij pleiten voor het volgende: 
 Het aanleggen en verbeteren van spoorverbindingen tussen de Betuweroute en de grensovergangen 

Oldenzaal (Noordtak) en Venlo (Zuidtak) én werk daarnaast in de samenwerking met België en Duits-
land actief aan de realisatie van 3RX (de IJzeren Rijn). 

 Creëer en realiseer samen met vervoerders, bewoners en regio’s een Grand Design Spoorvervoer dat 
alle uitdagingen het hoofd biedt: 

o Groei van goederenvervoer over spoor 
o Groei van reizigersvervoer en internationale hoge snelheidslijnen 
o Een leefbare en een nog veiligere omgeving voor spoorbewoners met beperking van omge-

vingseffecten door treinverkeer. 
Volledig tekst is te lezen via de bovenstaande link. 
 
Het debat na de open brief. 
 
Ook de Kamerleden en hun medewerkers die vlak voor aanvang van AO konden komen om de brief in 
ontvangst te nemen spraken hun waardering uit voor het initiatief en de unieke samenwerking. Dat vertaalde 
zich o.a. in de opmerkingen en vragen die ingebracht werden tijdens het debat. 
Een kleine samenvatting:  
De heer Laçin (SP): de minister heeft net een openbrief gekregen van verschillende partijen die op dit vlak 
samenwerken. Kan zij daarop reageren? Wat gaat de minister doen om de geluidsoverlast voor omwonen-
den te verminderen? Hoe kan zij ervoor zorgen dat de piekmomenten zich niet concentreren in de nacht, 
maar beter worden verspreid over de hele dag? 
De heer Amhaouch (CDA): Op uitnodiging van RONA bracht ik een bezoek aan Velp en de Parallelweg. Ik 
wil de minister vragen hoe het nu kan dat aan de ene kant van het spoor huizen geïsoleerd zijn in de periode 
2006-2010, terwijl aan de andere kant mensen al meer dan tien jaar wachten. Als we het over hinder aan het 
spoor hebben, is dit toch onbestaanbaar? 
De heer Ziengs (VVD): Ooit ben ik ook, op uitnodiging van RONA, in dat gebied geweest om te kijken wat 
daar plaatsvond, maar op veel meer plekken kunnen we veronderstellen dat het spoor dat ooit aangelegd is 
om een boemeltreintje te laten passeren, nu natuurlijk heel intensief wordt ingezet voor allerlei vormen van 
treinen: zwaardere treinen, langere treinen etcetera. We moeten toch zien dat we de mens centraal zetten 
en het geluid laten horen dat we ons zorgen maken over de overlast door geluid en trillingen. In een vorig 
debat heb ik ook al aangegeven dat er misschien meer aandacht moet zijn voor innovaties. We hebben de 
smeerpotten genoemd. We hebben de vierkante wielen genoemd. We hebben het erover gehad dat 
je in ieder geval moet kunnen zien dat er ergens een piekbelasting ontstaat. Hoe staat het daarmee? 
Mevrouw Kröger (GroenLinks): Ten slotte nog een punt over geluid, dat net in het interruptiedebat naar 
voren kwam. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we omwonenden met betrekking tot geluid goed be-
schermen en dat we ook de WHO-normen echt goed meenemen? Welke rol speelt daarbij de handhaving 
van bestaande regels, bijvoorbeeld ten aanzien van spoorgoederenvervoer of nachttreinen? 
De heer Schonis (D66): We zijn heel blij dat internationaal spoor in de Europese Green Deal wordt opge-
nomen. Het hoort daarin natuurlijk ook meer dan thuis. Een terugkerend thema is de overlast van goederen-
treinen voor degenen die langs het spoor wonen. Het is natuurlijk heel opvallend dat goederenvervoerders 
en omwonenden nu sámen in een open brief met het verzoek voor een grand design spoorgoederenvervoer 
naar ons toe komen. Op het moment dat partijen met ogenschijnlijk tegengestelde belangen met zo'n ver-
zoek komen, moet je als politicus extra opletten. Dus ik ben wel benieuwd hoe de minister kijkt naar het ver-
zoek voor een Grand Design spoorgoederenvervoer en welke acties zij daar concreet op denkt te gaan ne-
men. 
De heer Van Aalst (PVV): We komen zo een beetje terecht in diezelfde discussie over internationale pla-
fonds, een onderwerp dat hier al een paar keer over tafel is gegaan. Het punt is nou juist dat we hier in Ne-
derland de mond vol hebben van de modal shift, maar dat we onze eigen zaken niet op orde hebben voor 
het spoorgoederenvervoer. Volgens mij moeten we daar juist naar kijken. Ik vind het dus een beetje makke-
lijk dat de heer Schonis zegt dat het een beetje met het buitenland te maken heeft. Nee,volgens mij hebben 
wij er hier een puinhoop van gemaakt en moeten we dat met elkaar oplossen.  
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Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga:  Ik heb vanmorgen ook de groep mogen 
ontmoeten die mij daarover een open brief heeft overhandigd. De naam klinkt natuurlijk al heel erg 
aansprekend. De oproep die daaronder zit — dat werd vanochtend ook gezegd vanuit het 
goederenvervoer — vind ik heel mooi: wij willen heel graag groeien en wij willen bijdragen aan die 
modal shift, maar we willen het niet doen als het ten koste gaat van omwonenden en van de omgeving. 
 
Die basisgedachte steun ik zeer. We zijn op het ministerie natuurlijk ook de inrichting van 
het netwerk aan het uitwerken in het kader van het Toekomstbeeld OV, want daarin kijken we niet 
alleen naar het reizigersvervoer, maar ook naar het goederenvervoer. Je moet op het spoor natuurlijk 
altijd een balans vinden tussen de reizigers, de goederen en niet te vergeten onderhoud. Dat moet 
natuurlijk ook een plek vinden, want het moet allemaal veilig blijven. Het moet uiteraard binnen de 
gestelde kaders voor de leefomgeving. Dat doen we in samenspraak met alle belanghebbenden, aan 
de spoorgoederentafel. Bij het MIRT-overleg voor de goederencorridors dat we hebben, kunnen daar 
ook strategische gesprekken over gevoerd worden.  
In de RONA samenvatting van het AO is nog meer te lezen. 
 
 
Derde Landelijk Overleg Spooromwonenden. 
 
Op 9 maart kwamen bewonersgroepen bij elkaar in Gorssel om de verdere samenwerking te bespreken. 
Reeds eerder waren er twee bijeenkomsten in Brabant waarbij diverse bewonersgroepen aanwezig waren. 
Helaas was de opkomst door de Corona problematiek beduidend minder dan de vorige, maar met 
inachtneming van de toen geldende voorzorgsmaatregelen, hebben we een vruchtbaar overleg gehad, 
misschien wel dankzij de kleine setting. 
Onder de eerder beproefde gespreksleiding van Joop Blauw zijn we verder gaan discussiëren over de 
uitkomsten van het laatste overleg. 
Ook de derde bijeenkomst was zinvol. 
 
Afspraken: 

 Samen blijven werken op onderdelen. 
 Gezamenlijk protocol opstellen om o.a. waterbed effecten en onjuistheden te voorkomen. 
 Bijeenkomsten om de 3 maanden, voorkeur voor avond en een locatie rond Arnhem 
 Spoorgemeenten in Oost NL en Brabant benaderen voor een gezamenlijke openbrief is optie 
 Zuidtak studie, A73, kan met gebruik van RONA onderzoek Noordtak Visie Scan 

 
Opnieuw commotie in Oldenzaal. 
 
Helaas is er op 4 maart door een foutieve publicatie in Tubantia weer commotie ontstaan in Oldenzaal, 
doordat de indruk gewekt werd dat RONA voorstander is van het feit dat er goederentreinen door het cen-
trum van Oldenzaal rijden. En zelfs voor een tracé van een mogelijke nieuwe Noordtak dwars door Olden-
zaal zou zijn. Wij betreuren dat ten zeerste want juist het tegendeel is waar! In de doelstelling van RONA 
staat dat spoorgoederenvervoer buiten woonkernen om moet gaan. Het bericht is per ommegaande  gerecti-
ficeerd op de site van Tubantia. Ook wij hebben een bericht geplaatst op onze site. Gelukkig hebben meer-
dere contacten van ons in Oldenzaal een bericht gestuurd naar ons, waarop wij naar waarheid konden rea-
geren. Toch kan deze toestand tot onnodige verwarring leiden onder de bewoners. We vinden het dan ook 
bijzonder jammer dat de door de gemeente aangekondigde Info avond helaas door de situatie rond het Co-
ronavirus moest worden afgezegd, en hopen op een herkansing in betere tijden om zo ook met de plaatselij-
ke bestuurders en bewoners in contact te kunnen komen. 
 
 
RONA Algemene Ledenvergadering 2020. 
 
Het RONA heeft het plan deze te houden in het Stadhuis van Deventer, Grote Kerkhof 1, 7411 KT op 
maandag 20 April om 20;00 uur. Na de pauze verzorgt Hans-Willem Vroon, directeur van RailGood, een 
presentatie. Ook belangstellenden zijn welkom om zich zo te kunnen informeren. Wij volgen uiteraard de 
verordeningen op i.v.m. het Coronavirus.  
Het kan zijn dat deze vergadering wordt uitgesteld, maar dat zal dan nog met u gecommuniceerd worden. 
 
 
Eline van den Brink, communicatie RONA. 
Henk Derks, Informatiemanager RONA, derks.sr@chello.nl,  026-4952367 en 06-19603261  


