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De fractie heeft de volgende vragen:
Geachte voorzitter,
De PvdA-fractie heeft kennisgenomen van een interview met Gabriël van der Heijde, voorzitter van de
Vereniging Alternatief Goederenspoor, zie:

Lobby voor goederenlijn nadert het eindstation
Hierin wordt gesproken van de komst van een goederenspoorlijn door het buitengebied.
De PvdA fractie heeft hierover een aantal vragen:

1.
2.

Heeft u dit artikel gelezen c.q. daarvan kennisgenomen?

Wat heeft historisch gezien en vanuit de actualiteit Roosendaal gedaan om dit goedrenspoor uit
te doen plaatsen buiten de bebouwde kom, uit de woonwijken, naar het buitengebied?

3.

ls de gemeente inmiddels aangesloten bij de genoemde lobby, collectief met West-BrabantWest gemeenten en Drechtsteden? Zo ja, in welke mate en op welke wiize?

4.

Wilt u ons regelmatig op de hoogte houden en ook de inwoners van Roosendaal van de
ontwikkelingen in deze lobby?

5.

Gaat Roosendaal ook financieel bijdragen om de lobby op lange termijn als "kathedralen
bouwers" aan een veilig spoor tot een succes te maken?

6.

Hoe gaan we zorgen als lobby dat bij de kabinetsformalie202l en verder onder andere dit
lobbyen wordt meegenomen in de langetermijnvisie en investeringsfondsen?

7.

Wilt en kunt u ons meenemen in het te volgen traject en plan van aanpak om op het juiste
goederen spoor te komen?

8.

Als wij als Raden ons ook gaan verbinden? Ziet u dat als positief ondersteunend en
constructief? Welke aanbevelingen heeft u voor de raad Roosendaal in deze?

9.

Kunnen we als raad en college Roosendaal in gezamenlijkheid hierin optrekken?

Hoe ziet de u de kansen en mogelijkheden in deze? Heeft u tips vanuit uw lange ervaring?

10. Hoe gaan we een veilige en duurzame uitplaatsing goederen spoor tot een succes maken en
welke actoren en factoren zijn daarbij ondersteunend nodig?
Dank voor uw aandacht en de te geven antwoorden.
Namens de fractie PvdA Roosendaal,
Paul Klaver

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1.

Heeft u dit artikel gelezen c.q. daaruan kennisgenomen?

Ja.

2.

Wat heeft historisch gezien en vanuit de actualiteit Roosendaal gedaan om dit goedrenspoor uit
te doen plaatsen buiten de bebouwde kom, uit de woonwijken, naar het buitengebied?

ln het verleden is ontvlechting van goederen- en personenvervoer per spoor al een doel geweest.
Eerst tijdens de RoBel-studie (v.a. 2002) en daarna toen de Goederenruit van Zuid-Nederland werd
geÏntroduceerd. Roosendaal en andere W-Brabantse gemeenten hebben zich destijds in deze
problematiek geparticipeerd en nu nog steeds.

3.

ls de gemeente inmiddels aangesloten bij de genoemde lobby, collectief met West-BrabantWest gemeenten en Drechtsteden? Zo ja, in welke mate en op welke wijze?
Gemeente is al van begin af aan aangesloten bij dit dossier en de belangenbehartiging en
lobby richting ministerie van l&W en politiek Den Haag. Na opschaling binnen de regio wordt
momenteel door de RWB contact gelegd met de Drechtsteden om mogelijk gezamenlijk op te trekken.

4.

Wilt u ons regelmatig op de hoogte houden en ook de inwoners van Roosendaal van de
ontwikkelingen in deze lobby?
Wij willen u zeker van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.

5.

Gaaf Roosendaal ook financieel bijdragen om de lobby op lange termijn als "kathedralen
bouwers" aan een veilig spoor tof een succes te maken?
Roosendaal zal sowieso haar bijdrage leveren via de RWB in dit dossier en de belangenbehartiging
en lobby die hieraan vast zit.

6.

Hoe gaan we zorgen als lobby dat bij de kabinetsformatie 2021 en verder onder andere dit
lobbyen wordt meegenomen in de langetermijnvisie en investeringsfondsen?
ln het kader van de evaluatie Basisnet spoor richting Robuust Basisnet, wordt door de RWB een
bijdrage geleverd aan lobby en inbreng in ondermeer de door het ministerie l&W nog op te stellen
visie Goederenvervoer (aangenomen motie 21111120: Schonis, Ziengs en Amhaouch).

7. Wilt en kunt u ons meenemen in het te volgen traject en plan van aanpak om op het juiste
goederen spoor te komen?
Met regelmaat zal de RWB haar inspanningen op dit dossier kenbaar maken.

8.

Als wij als Raden ons ook gaan verbinden? Ziet u dat als positief ondersteunend en constructief?

Welke aanbevelingen heeft u voor de raad Roosendaal in deze?
De raden van spoorgemeenten in de regio kunnen parallel aan de lobbytrajecten hun 'eigen'partijen
in provincie en Den Haag benaderen om aandacht te geven aan dit voor W-Brabant belangrijke
dossier.

9.

Kunnen we als raad en college Roosendaal in gezamenlijkheid hierin optrekken?

Als er een lobby spoor wordt ingezet zal de raad hierover geÏnformeerd worden om in onderlinge
afstemming de belangenbehartiging kracht bij te zetten via de politieke kanalen. Een gecoördineerde
actie is dan noodzakelijk.

Hoe ziet de u de kansen en mogelijkheden in deze? Heeft u tips vanuit uw lange eruaring?
Dit dossier kent een behoorlijk lange looptijd.Zolang al het goederenvervoer binnen de wettelijke
kaders plaatsvindt van Basisnet spoor, is het moeilijk om bewindslieden te motiveren om toch meer
substantiële maatregelen te treffen dan er wettelijk noodzakelijk zijn voor het goederenspoor binnen
West-Brabant.
10. Hoe gaan we een veilige en duurzame uitplaatsing goederen spoor tot een succes maken en
welke actoren en factoren zijn daarbijondersteunend nodig?

Door blijvend te wijzen op niet alleen de externe veiligheidsproblematiek, maar ook op hinder en
overlast (geluid en trilling) voor omwonenden aan te kaarten van dergelijk spoor verbindingen dwars
door woonkernen heen. Ook de verstedelijkingsproblematiek rond om knooppunten (NS-stations)
maakt dat de ministeries van BZK en l&W tot een betere samenwerking moeten komen inzake de wet
Basisnet spoor. Als het aan de minister en staatssecretaris van l&W ligt is de suggestie in het artikel
'Lobby voor goederenlijn nadert het eindstation' nog niet echt in zicht.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geTnformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris,

De

