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lnleiding
Op 15 oktober 2015 is het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015-2025 (GWP) vastgestetd door
de gemeenteraad. Onderdeelvan het GWP is de realisatie van de dedicated goederenspoorlijn tussen
Rotterdam en België, de zogenaamde RoBellijn. ln het GWP 2015-2025 is de realisatie van de
RoBellijn bestempeld als langere termijn maatregel, wat wil zeggen dat de maatregel niet binnen één
bestuursperiode gerealiseerd kan worden. Het gaat om een maatregel van strategische aard, wat wil
zeggen dat op dit dossier de aansluitíng gezocht (en gevonden) moet worden bij landelijke en
provinciale plannen. Het is van belang dat de dedicated spoorlijn bij provincie en Rijk op de agenda
komt. Belangrijke instrumenten om die aansluiting te realiseren zijn op dit moment lobby en
belangenbehartiging door politieke partijen.

Doel
ln deze verkenning worden de mogelijkheden in kaart gebracht om aansluiting te vinden bij landelijke
en provinciale plannen, met als doel te komen tot een dedicated goederenspoorlijn tussen Rotterdam
en Belgíë.

lnformatie
Om een effectieve lobby voor een dedicated goederenspoorlijn tussen Rotterdam en België mogelijk te
maken is inzicht in de bestuurlijke context en de verschillende schaalniveaus die een rol spelen in dit
dossier van belang. Het is immers noodzakelijk dat partijen op de juiste schaalniveaus tot afstemming
en samenwerking komen.

Bestuurliike context

De realisatie van een dedicated goederenlijn is afhankelijk van de medewerking van het ministerie van
lnfrastructuur en Milieu (l&M), in combinatie met de economische ontwikkelingen binnen de Vlaams-
Nederlandse Delta. De staatssecretaris van l&M heeft eerder aangegeven dat een dedicated
goederenspoorlijn tot 2030 niet aan de orde is. Nut en noodzaak zijn op basis van economische en
maatschappelijke trendscenario's niet aangetoond volgens de staatssecretaris. Hetzelfde geldt voor de
dedicated goederenspoorlijn tussen Zeeland en Antwerpen, de zogenaamde VeZA-boog. Deze
goederenspoorlijn zou tussen Antwerpen en Vlíssingen als eerste deelvan de RoBellijn kunnen
functioneren, maar ook voor deze verbinding is momenteel onvoldoende onderbouwíng.

Omvangrijke ínfrastructurele ingrepen (vooral spoor en weg) worden voorzien vanuit het
Meerjarenprogramma lnfrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De financiële middelen binnen het
MIRT zijn tot eind 2028 vastgelegd. Voor een dedicated goederenspoorlijn, of onderdelen daarvan,
worden in het huidige MIRT geen middelen geraamd. De staatssecretaris van l&M is van mening dat
met de Wet basisnet spoor (in werking per 1 april 2015) de condities zijn geschapen om de groei van
het spoorvervoer verantwoord te kunnen opvangen op bestaand spoor.

De Nederlandse havenbedrijven zoals Rotterdam, Zeeland Seaports en Moerdijk zijn voorstander van
ontvlechting van goederen- en personenvervoer over spoor. Zij zouden graag zien dat de RoBellijn op
termijn wordt gerealiseerd. De Vlaamse counterparts zien echter weinig heil in een aparte
spoorverbinding. Zij wezen een groot concurrentievoordeelvoor de haven van Rotterdam.



De staatsecretaris van l&M heeft aangegeven dat in 2018 een onderzoek plaatsvindt in het kader van
de Wet basisnet spoor, waarbij ondermeer het gebruik en de toekomstige ontwikkeling van de
goederenverbinding op het traject Rotterdam-België en overige verbindingen in de Delta worden
bekeken.

Schaalniveaus

Europa
De goederenlijn Rotterdam-België maakt onderdeel uit van de prioritaire TEN-T corridor North Sea-
Mediterranean. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een eerste poging gedaan om deze logistieke
verbinding op de agenda te krijgen, in samenwerking met de Vlaamse en Nederlandse havenbedrijven
in Brussel. Een studievoorstel heeft het in de eerste TEN-T tranche niet gehaald, omdat Vlaanderen
niet wilde meewerken. Het betrof geen studie naar de RoBellijn, maar een studie naar het
spoornetwerk in de Delta in relatie tot de achterlandverbindingen. Momenteel wordt door het
Havenbedrijf Rotterdam bekeken of alle partijen aan weerszijden van de grens hier alsnog
overeenstemming over kunnen bereiken. Zo niet, dan wordt overwogen om alleen met de Nederlandse
havenbedrijven een dergelijke studie op te starten.

Nationaal
Het ministerie van l&M houdt vast aan eigen studieresultaten (o.a. RoBel 2009 en TNO 2012) en de
mogelijkheden binnen de Wet basisnet spoor om het verwachte spoorvervoer te verwerken over
bestaand spoor. Wel heeft het ministerie van l&M vijf miljoen euro geTnvesteerd in projecten op het
gebied van veiligheid en zelfredzaamheid, naast investeringen in meerjarige projecten op het gebied

van bepaalde leefbaarheidsaspecten, zoals geluid en overwegen.

Prov i n ci a a l/re g io n a a I
Provincie Brabant en Regio West-Brabant (RWB) zijn voorstander van ontvlechting van het
spoorwegvervoer, daar waar capaciteit- of leefbaarheidsconflicten optreden op baanvakken binnen het
Kernnetwerk van NS en/of woongebieden, of daar waar het netwerken binnen het Europese
goederenvervoer (TEN-T netwerken) betreft.

Lobbvmomenten

Een lobby voor een dedicated goederenspoorlijn ís een langlopende opgave. Besluitvorming over de
dedicated goederenspoorlijn vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg over het Meerjarenprogramma
lnfrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT). ln het BO-MIRT zitten de minister en de
staatssecretaris van l&M en de bestuurlijke afgevaardigden van de provincies Brabant en Limburg aan
de overlegtafel.

Om tot een effectieve lobby te komen, moet tijdens de procedure voorafgaand en direct gekoppeld aan
BO-MIRT invloed worden uitgeoefend op de agenda- en besluitvorming van het BO-MlRT. Daarbij is

zowel de politieke arena op provinciaal niveau, als de politieke arena op landelijke niveau van belang.
Daarnaast is het van belang dat dit vraagstuk op regionale schaal door alle betrokken gemeenten

wordt onderkend, geprioriteerd wordt en dat vanuit de regio proactief de verbinding met de provincie

wordt gelegd.

Regionaal
Voorafgaand aan het BO-MIRT dragen de B5-gemeenten en de regio agendapunten aan bij de
provincie, passend binnen de MIRT- systematiek. Binnen de regio in het algemeen en het
portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit in het bijzonder, heeft Roosendaal inbreng in de RWB-activiteiten
op het gebied van dit spoordossier. Tevens is de portefeuillehouder van Roosendaal voorzitter van het



regionale portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.

Provinciaal
ln de periode voorafgaand aan het BO-MIRT spelen de provincies een belangrijke rol. ln het
directeurenoverleg (DO-MIRT) wordt de conceptagenda van het BO-MIRT voorbereid en vastgesteld
door de directie van het ministerie van l&M en de directeuren van de provincies Brabant en Limburg. ln
deze periode is het gewenst om langs politieke kanalen invloed uit te oefenen op de conceptagenda
BO-MIRT via de themavergadering Mobiliteit in Provinciale Staten, om te bewerkstelligen dat de
dedicated spoorlijn op de conceptagenda een plaats krijgt.

Nationaal
Het BO-MIRT vindt één keer per jaar plaats. Voor de provincies Brabant en Limburg is dit meestal eind
oktober, begin november. ln het BO-MIRT zitten zowel de minister en staatsecretaris van l&M, als de
bestuurlijke afgevaardigden van de provincies Brabant en Limburg aan de overlegtafel. De
voorbereiding van het jaarlijks BO-MIRT vindt plaats via het overleg in de Vaste Commissie
lnfrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Na het BO-MIRT stuurt de minister van l&M een brief
met de uitkomsten van het BO-MIRT naar de Tweede Kamer. Vervolgens hebben Tweede
Kamerfracties tijdens het Algemeen Overleg in de derde week van november de gelegenheid om de
afspraken met de provincies te bediscussiëren en eventueel nog politieke invloed uit te oefenen door
vragen, discussie, moties, etc. Uiteindelijk worden eventueel aanvullende afspraken en moties
vastgesteld. De uitkomsten worden door het ministerie van l&M verder tot uitvoering gebracht.

lnzet van formele en informele lobbvkanalen

Een effectieve lobby is een gezamenlijk inspanning en vindt plaats op verschillende schaalniveaus
(Europees, landelijk, provinciaal en regionaal). Er zijn een substantieel aantal momenten waarop in
verschillende verbanden wordt gesproken/besloten over het BO-MlRT. De uiteindelijke besluitvorming
vindt plaats in de Tweede Kamer, maar het begint bijvoor de voorbereidingen van de door de provincie

in te brengen onderwerpen voor de DO-MIRT vergadering. Voorafgaand aan de verschillende
momenten kan lobby een bijdrage leveren.
Op het moment dat de dedicated goederenspoorlijn of een daaraan verwant dossier bij de provincie of
de Tweede Kamer / Vaste Kamercommissie op de agenda staat of komt, of op het moment dat de
agenda voor het BO-MIRT wordt bepaald, is het voor individuele raadsfracties de gelegenheid om via
de formele en informele kanalen in contact te treden met hun provinciale, landelijke en Europese
collega's.

Afsluiting en ondertekening
Wij hopen u hierbijvoldoende te hebben geinformeerd.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens


