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‘Stop extra goederentreinen door Amersfoort’  
Bewonersgroepen bieden B&W Amersfoort peBBe aan  
 

Het Comité Stop extra goederentreinen 
door Amersfoort biedt vandaag B&W van 
Amersfoort meer dan duizend 
handtekeningen aan tegen de komst van 
extra goederentreinen door de stad. 
Verontruste bewoners hebben de pe>>e 
ondertekend tegen een Europese subsidie 
die kan leiden tot jaarlijks 2.300 extra 
goederentreinen dwars door Amersfoort.  

Bedreiging voor woningbouwplannen  
B&W van Amersfoort mikken op een Europese subsidie voor goederenvervoer naar de 
BalBsche staten. Zo hoopt het College extra fondsen aan te boren voor het project 
‘Westelijke OntsluiBng’ met een autotunnel onder het spoor bij Dierenpark Amersfoort. 
Maar de extra fondsen voor de autotunnel kunnen leiden tot extra treinen door  Amersfoort, 
aldus het Comité. Thomas van der Eerden: “Het kan gaan om meer dan 10 zware treinen 
dagelijks, ook ’s nachts, en ook met gevaarlijke stoffen. De risicoplafonds voor het 
spoorvervoer van gevaarlijke stoffen worden in Amersfoort nota bene al jarenlang 
overschreden. Tot voor kort protesteerde burgemeester Bolsius daar zelf nog tegen!” 
Volgens het Comité betekenen de extra goederentreinen niet alleen een bedreiging voor 
huidige omwonenden van het spoor maar ook voor de woningbouwplannen bij het spoor. 
“Om de woningbouw door te laten gaan, zegt de gemeente ‘gemoBveerd’ te kunnen 
afwijken van de weZelijke normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar die 
normen zijn er niet voor de flauwekul. Ze zijn bedoeld om mensen in de buurt van het spoor 
te beschermen. Daar zou ons gemeentebestuur niet van moeten wíllen afwijken.” Uit 
antwoorden aan de gemeenteraad blijkt bovendien dat treinen met gevaarlijke stoffen 
kunnen leiden tot hogere bouwkosten en vertraging van de woningbouw langs het spoor. 

 Voorkeur voor Betuweroute 
 “De subsidie zou zich volgens wethouder Buijtelaar slechts richten op verbetering van het 
spoor als blijkt dat er groeiende vervoersstromen in Amersfoort zijn. Maar dat is onjuist. 
Minister Van Nieuwenhuizen hee_ het in een brief aan de Kamer wel degelijk over 
verbeteringen die meer spoorgoederenvervoer mogelijk moeten gaan maken. Met de 
subsidieaanvraag faciliteert de gemeente deze groei. Is het project Westelijke OntsluiBng 
voor B&W van Amersfoort nou echt belangrijker dan de gezondheid, nachtrust en veiligheid 
van duizenden van haar inwoners ?” 
Het Comité vindt dat extra goederentreinen naar het oosten moeten gaan rijden over 
andere tracés, met minder overlast voor bewoners in steden zoals Amersfoort, Apeldoorn en 
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Deventer. “De spoorsector hee_ zelf ook een voorkeur voor een route over de Betuwelijn, 
met een a_akking vanaf Zevenaar naar Hengelo.” 

De Europese subsidie zal hoe dan ook niet leiden tot meer reizigerstreinen tussen Utrecht en 
Amersfoort. In de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV van het ministerie die is gericht op 
het jaar 2040, zijn geen extra treinen gepland tussen Utrecht en Amersfoort. Het blij_ bij de 
huidige 6 Intercity-treinen en 2 Sprinters per uur per richBng.   

Het Comité Stop extra goederentreinen door Amersfoort is een iniBaBef van René 
Dubbeldam (VBBBB) en Thomas van der Eerden (Bezorgd Liendert). 
De peBBe is te ondertekenen via hZps://peBBes.nl/peBBons/stop-extra-goederentreinen-
door-amersfoort?locale=nl 
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https://petities.nl/petitions/stop-extra-goederentreinen-door-amersfoort?locale=nl
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