MOTIE UNANIEM AANGENOMEN

Agendapunt 7a

MOTIE 2
Gezamenlijke lobby Goederenspoor
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 23 september 2021, gehoord hebbende
de beraadslagingen over de antwoorden op Raadsvragen 55-2021 PvdA - Lobby Goederenspoor.
Constaterende dat:
• Het Roosendaalse spoor momenteel een schakel vormt tussen Rotterdam en Antwerpen en
tussen Antwerpen en Duitsland (Roergebied);
• Over dit spoor zowel personen als goederen worden vervoerd;
• Inwoners van Roosendaal, Moerdijk en Halderberge dag en nacht hinder ondervinden van met
name het goederenvervoer;
• Deze hinder aanzienlijk zal afnemen wanneer er voor goederen een apart spoor komt buiten de
kernen om;
• Deze hinder ook aanzienlijk af zal nemen wanneer de Rhein-Ruhr Rail Connection -afgekort '3RX't.b.v. het goederenvervoer tussen Antwerpen en het Roergebied geactiveerd wordt, waardoor
een deel van het goedererenvervoer überhaupt niet meer door Noord-Brabant gaat;
• Ook andere en innovatieve vormen van transport en logistiek en/of ondergrondse
transportbewegingen de hinder voor onze inwoners m.b.t. het goederenvervoer kan inperken;
Overwegende dat:
• Dit vraagt om een intensieve lobby, onder het motto eendracht maakt macht, waarbij de
lobbykracht van de betrokken gemeenten echt dient te worden gebundeld om tot één sterke
lobby te komen, met één sterk verhaal voor zowel Brussel, Den Haag als Den Bosch;
Voorts overwegende dat:
• De raad in december 2020 unaniem de motie Ontwikkelen Lobby-strategie op Mobiliteit heeft
aangenomen, waarin het college reeds is verzocht om samen met de raad in het eerste kwartaal
van 2021 een lobby-strategie op mobiliteit te ontwikkelen;
Verzoekt het college:
1. Om met alle relevante stakeholders om tafel te gaan -en de raden daarin optimaal mee te
nemen- ten einde voor de Brabantregio een eenduidige, krachtige lobby (één verhaal, één klank,
één stem) op te zetten die erop gericht is om de overlast die inwoners in West-Brabant ervaren
van het aantal goederenverkeersbewegingen over het spoor, op een zo’n kort mogelijke termijn
zo maximaal mogelijk in te perken;
2. Om bij de uitwerking van deze motie tevens de in december 2020 door de raad aangenomen
motie Ontwikkelen Lobby-strategie op Mobiliteit te betrekken;
En gaat over tot de orde van de vergadering.
Namens,
PvdA, Paul Klaver
VVD, Sanneke Vermeulen
Lokaal Sociaal 21, Michael Beens
GroenLinks, Christian Villée
D66, Harm Emmen
Roosendaalse Lijst, Kees Hoendervangers

