
Amersfoort, 10 maart 2021 

Aan: College B&W /Amersfoort; a9en:e Hans Buijtelaar, wethouder.  
cc: Gemeenteraad Amersfoort 

Geachte heer Buijtelaar, 

Wij - vertegenwoordigers van “bewoners langs het spoor door Amersfoort” – zijn ruim een 
week geleden een ‘pe::e’ gestart onder belanghebbende Amersfoorters over uw 
voornemen om een EU subsidie “Connec&ng Europe Facility” te verkrijgen om het 
goederentransport per trein rich:ng Bal:sche staten te intensiveren. Inmiddels hebben 
bijna 900 inwoners de pe44e ondertekend en dit aantal neemt nog steeds toe.  

Deze pe::e loopt naast de eerdere pe::e tegen de Westelijke Ontslui:ng; deze telt reeds 
ruim 10.000 ondertekenaars waar u ongetwijfeld vanop de hoogte bent. 

We hebben uit de berichtgeving begrepen dat de EU-subsidie (Connec&ng Europe Facility) 
vooral is bedoeld om de infrastructuur van het spoor in Amersfoort te verbeteren. Aangezien 
ook de geplande aanleg van een westelijke ontslui:ng kostbare infrastructurele werken aan 
en rond het spoor bevat (bijvoorbeeld de spoortunnel voor autoverkeer en het 
kapitaalintensieve spoorwegviaduct voor fietsers) begrijpen wij niet dat deze EU-subsidie 
deels zal worden aangewend om budge9aire tekorten voor dit project te dekken.  Graag 
horen wij van u of dit daadwerkelijk het geval zal zijn of dat u deze budge9aire 
“kruisbestuiving” kunt uitsluiten.  

Vele Amersfoorters zijn niet blij met deze plannen. Enkele jaren geleden werd door B&W 
toegezegd dat het zware en risicovolle spoorvrachtverkeer zou worden beperkt tot een 
minimum en in ieder geval niet zou gaan toenemen. Gezien deze toezeggingen is het ons 
inziens macaber om te moeten constateren dat het spoorvrachtverkeer – vooral ’s nachts – 
wél is toegenomen en om daarbovenop geconfronteerd te worden met een mogelijke 
uitbreiding van spoorvrachtverkeer van meer dan 2300 extra treinen op jaarbasis (5-7 extra 
goederentreinen per nacht). 

Ook begrijpen wij dat de spoorsector zelf een voorkeur hee] uitgesproken om bij toename 
van goederenvervoer per rail de speciaal daarvoor aangelegde Betuwelijn te gebruiken, met 
een a]akking vanaf Zevenaar naar Hengelo. 

Ofwel, wij vinden dat de eventuele aanvraag van de genoemde EU-subsidie niet strookt met 
eerdere toezeggingen over het beperkt houden van spoorvrachtverkeer. U zult begrijpen dat 
deze gang van zaken de betrouwbaarheid van het College van B&W geen goed doet.  

Belangrijk in deze discussie is het standpunt van Prorail dat bij voorkeur de Betuwelijn beter  
benut moet worden voor goederenvervoer over het spoor.    

 1



Daarom bepleiten wij dat – in het belang van het lee`limaat van de huidige en toekoms:ge 
bewoners nabij het spoor  dat het toekoms:ge extra vrach9reinverkeer via de Betuwelijn 
wordt geleid. We verzoeken u dringend af te zien van de aanvraag voor de Europese 
spoorsubsidie ‘Connec&ng Europe Facility’.  

Gaarne willen wij de resultaten van deze laatste pe::e aanbieden en met u de gevolgen van 
voorgenomen besluitvorming nader bespreken, online of op het stadhuis, aaankelijk van de 
corona maatregelen. 

Tot slot brengen wij u nog in herinnering dat inzake dit onderwerp, op 9 februari jl., door 8 
bewonersgroeperingen een brief is verzonden naar het College van B&W waarop vooralsnog 
geen inhoudelijke reac:e ontvangen is.  

Wij kijken uit naar uw antwoord en horen graag welke datum en :jds:p u het beste uitkomt.  

Met vriendelijke groet, 

René Dubbeldam, Thomas van der Eerden, pe::onarissen.  
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