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Geachte leden van Staten en gemeenteraden, 

De afgelopen week waren er voor uw werk een paar belangrijke
Kamerstukken. Hier vindt u de linkjes:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/09/23/beantwoording-kamervragen-
over-de-mogelijke-komst-noordtak-betuweroute-en-de-druk-op-de-groene-ruimte-
in-bredere-zin-in-twente-en-de-achterhoek
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/beleidsnotas/2022/09/23/bijlage-1-onderliggende-beslisnota-
kamervragen-noordtak-betuweroute

Ook van belang voor uw beleid 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/09/26/uitstel-van-verzending-van-de-
contourennota-mobiliteitsvisie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/beleidsnotas/2022/09/26/bijlage-onderliggende-beslisnota-
verzending-uitstelbrief-en-contourennota-mobiliteitsvisie

Hoop dat u deze nuttig zal gaan gebruiken. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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Uw kenmerk 


2022Z14967 


 


  


> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Postbus 20018 


2500 EA  DEN HAAG 


  


Datum 23 september 2022 


Betreft Beantwoording Kamervragen over de mogelijke komst 


Noordtak Betuweroute en de druk op de (groene) ruimte 


in bredere zin in Twente en de Achterhoek 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Van 


Haga, ingezonden 12 juli 2022 (met kenmerk 2022Z14967). Het betreft vragen 


over de mogelijke komst van de Noordtak Betuweroute en de druk op de (groene) 


ruimte in bredere zin in Twente en de Achterhoek. U ontvangt deze antwoorden 


mede namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 


 


Vraag 1: Bent u bekend met het feit dat het verzet tegen de komst van de 


Noordtak, een extra spoorlijn van de Betuweroute dat Twente en de Achterhoek 


zal doorsnijden, snel groeit? 


 


Antwoord vraag 1: Ik ben ermee bekend dat er onrust bestaat in de regio’s 


Achterhoek en Twente over de mogelijke komst van een noordelijke aftakking van 


de Betuweroute. Dat is voor mij dan ook de aanleiding geweest om in februari van 


dit jaar een bezoek te brengen aan beide regio’s om daar ook met bewoners in 


gesprek te gaan. 


 


Vraag 2: Wat is de status van de Noordtak? Kun u hierop een gedetailleerd 


antwoord geven? 


 


Antwoord vraag 2: Op 24 juni is de opgave, afbakening en omgevingsnotitie 


(hierna: OAO-notitie) voor de Goederenroutering Noordoost-Europa naar uw 


Kamer gestuurd (kamerstuk 23645-765, 24 juni 2022), nadat deze op de 


Landelijke Openbaar Vervoer en Spoortafel – waaraan ook de regionale 


bestuurders zitting hebben – is vastgesteld. Dit rapport is samen met 


vertegenwoordigers van de sector, de omwonenden, het bedrijfsleven en andere 


belanghebbenden opgesteld. We hebben met elkaar de opgave in kaart gebracht, 


inzicht gekregen in alle (soms tegenstrijdige) belangen en er is een richting 


beschreven voor een mogelijke eerste vervolgstap. Daarbij is de conclusie dat de 


nut en noodzaak van een andere route van goederentreinen naar Noordoost-


Europa nader uitgediept moeten worden alvorens over oplossingen en tracés te 


praten.  
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Bij mijn eerdergenoemde bezoek aan de regio Achterhoek in februari van dit jaar 


heb ik aangegeven dat het een reële optie is dat de Noordtak er niet komt. Zo sta 


ik er nog steeds in. In die zin ondersteunt het rapport dit standpunt: de noodzaak 


van een eventuele nieuwe goederenroute is nog onvoldoende vastgesteld. 


 


Er zal een bestuurlijk overleg worden gepland waarbij besproken wordt wat er nog 


verder onderzocht moet worden en hoe we dat gaan doen. In het najaar moet 


daar dan meer duidelijkheid over zijn. Dit onderwerp zal ook met uw Kamer 


worden besproken. Voor mij is het in ieder geval belangrijk dat ook dit 


vervolgonderzoek een gezamenlijk proces zal zijn met betrokkenheid van 


belanghebbenden. 


 


Vraag 3: Heeft u, nu bewoners zich massaal tegen de komst van de Noordtak 


keren, de bereidheid om rust, ruimte en natuur in de Achterhoek en Twente te 


koesteren en zich in te zetten voor het behouden van natuurgebieden, 


landgoederen en cultuurlandschappen? Kun u hierop een gedetailleerd antwoord 


geven? 


 


Antwoord vraag 3: Zoals ook in mijn beantwoording op vraag 2 aangegeven is de 


komst van de Noordtak absoluut niet zeker. Nut en noodzaak van een andere 


route van goederentreinen naar Noordoost-Europa moeten nader uitgediept 


worden alvorens over oplossingen en tracés te praten.  


 


Vraag 4: Bent u zich ervan bewust dat Twente en de Achterhoek door de 


stikstofhoax, de aanhoudende bevolkingsgroei en de komst van wind- en 


zonneparken al enorm onder druk staan? Zo ja, wat gaat u, samen met bewoners 


doen, om dit gebied te ontlasten? Kun u hierop een gedetailleerd antwoord geven? 


 


Antwoord vraag 4: Het kabinet is zich ervan bewust dat grote delen van Nederland 


geconfronteerd worden met grote ruimtelijke opgaven, zoals klimaat, landbouw, 


natuur, woningbouw en energie. Met de door de Minister voor Volkshuisvesting en 


Ruimtelijke Ordening gelanceerde Programma NOVEX pakt het Rijk samen met de 


provincies, gemeenten en waterschappen deze bredere ruimtelijke puzzel op. Het 


programma volgt hierin twee sporen: regie per provincie en in de NOVEX-


gebieden. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft uw 


Kamer recent dit programma doen toekomen (Kamerstukken II 2021/22, 34682, 


nr. 100).  


 


Vraag 5: Deelt u de mening dat er volop alternatieven zijn voor de Noordtak, zoals 


de binnenvaart en het beter benutten van de huidige Betuwelijn? Zo ja, wilt u het 


plan van de Noordtak per direct prullemanderen? 
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Antwoord vraag 5: De in mijn antwoord op vraag 1 genoemde OAO-notitie – 


opgesteld samen met vertegenwoordigers vanuit zowel de sector, omwonenden, 


bedrijfsleven als andere belanghebbenden – concludeert dat nut en noodzaak van 


een andere route van goederentreinen naar Noordoost-Europa nader uitgediept 


moeten worden. Ik zal met belanghebbenden bespreken wat er precies nog verder 


moet worden onderzocht en hoe we dit gaan doen. De uitkomsten hiervan wil ik 


eerst afwachten, alvorens conclusies te trekken. 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


drs. V.L.W.A. Heijnen 
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Geachte voorzitter, 


Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Van 
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over de mogelijke komst van de Noordtak Betuweroute en de druk op de (groene) 
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mede namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 


 


Vraag 1: Bent u bekend met het feit dat het verzet tegen de komst van de 


Noordtak, een extra spoorlijn van de Betuweroute dat Twente en de Achterhoek 


zal doorsnijden, snel groeit? 


 


Antwoord vraag 1: Ik ben ermee bekend dat er onrust bestaat in de regio’s 


Achterhoek en Twente over de mogelijke komst van een noordelijke aftakking van 


de Betuweroute. Dat is voor mij dan ook de aanleiding geweest om in februari van 


dit jaar een bezoek te brengen aan beide regio’s om daar ook met bewoners in 


gesprek te gaan. 


 


Vraag 2: Wat is de status van de Noordtak? Kun u hierop een gedetailleerd 
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Kamer gestuurd (kamerstuk 23645-765, 24 juni 2022), nadat deze op de 
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Bij mijn eerdergenoemde bezoek aan de regio Achterhoek in februari van dit jaar 


heb ik aangegeven dat het een reële optie is dat de Noordtak er niet komt. Zo sta 


ik er nog steeds in. In die zin ondersteunt het rapport dit standpunt: de noodzaak 


van een eventuele nieuwe goederenroute is nog onvoldoende vastgesteld. 


 


Er zal een bestuurlijk overleg worden gepland waarbij besproken wordt wat er nog 


verder onderzocht moet worden en hoe we dat gaan doen. In het najaar moet 


daar dan meer duidelijkheid over zijn. Dit onderwerp zal ook met uw Kamer 


worden besproken. Voor mij is het in ieder geval belangrijk dat ook dit 


vervolgonderzoek een gezamenlijk proces zal zijn met betrokkenheid van 


belanghebbenden. 


 


Vraag 3: Heeft u, nu bewoners zich massaal tegen de komst van de Noordtak 


keren, de bereidheid om rust, ruimte en natuur in de Achterhoek en Twente te 


koesteren en zich in te zetten voor het behouden van natuurgebieden, 


landgoederen en cultuurlandschappen? Kun u hierop een gedetailleerd antwoord 


geven? 


 


Antwoord vraag 3: Zoals ook in mijn beantwoording op vraag 2 aangegeven is de 


komst van de Noordtak absoluut niet zeker. Nut en noodzaak van een andere 


route van goederentreinen naar Noordoost-Europa moeten nader uitgediept 


worden alvorens over oplossingen en tracés te praten.  


 


Vraag 4: Bent u zich ervan bewust dat Twente en de Achterhoek door de 


stikstofhoax, de aanhoudende bevolkingsgroei en de komst van wind- en 


zonneparken al enorm onder druk staan? Zo ja, wat gaat u, samen met bewoners 


doen, om dit gebied te ontlasten? Kun u hierop een gedetailleerd antwoord geven? 


 


Antwoord vraag 4: Het kabinet is zich ervan bewust dat grote delen van Nederland 


geconfronteerd worden met grote ruimtelijke opgaven, zoals klimaat, landbouw, 


natuur, woningbouw en energie. Met de door de Minister voor Volkshuisvesting en 


Ruimtelijke Ordening gelanceerde Programma NOVEX pakt het Rijk samen met de 


provincies, gemeenten en waterschappen deze bredere ruimtelijke puzzel op. Het 


programma volgt hierin twee sporen: regie per provincie en in de NOVEX-


gebieden. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft uw 


Kamer recent dit programma doen toekomen (Kamerstukken II 2021/22, 34682, 


nr. 100).  


 


Vraag 5: Deelt u de mening dat er volop alternatieven zijn voor de Noordtak, zoals 


de binnenvaart en het beter benutten van de huidige Betuwelijn? Zo ja, wilt u het 


plan van de Noordtak per direct prullemanderen? 
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Antwoord vraag 5: De in mijn antwoord op vraag 1 genoemde OAO-notitie – 


opgesteld samen met vertegenwoordigers vanuit zowel de sector, omwonenden, 


bedrijfsleven als andere belanghebbenden – concludeert dat nut en noodzaak van 


een andere route van goederentreinen naar Noordoost-Europa nader uitgediept 


moeten worden. Ik zal met belanghebbenden bespreken wat er precies nog verder 


moet worden onderzocht en hoe we dit gaan doen. De uitkomsten hiervan wil ik 


eerst afwachten, alvorens conclusies te trekken. 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


drs. V.L.W.A. Heijnen 








( 


Aan 
Van 


nota 


Aanleiding 


Staatssecretaris  


Ministerie van Infrastructuur 


en Waterstaat 


Antwoord Kamervragen Noordtak Betuweroute, groep 
Van Haga 


TER BESLISSING 


Datum 


22 augustus 2022 


Onze referentie 


IENW/BSK-2022/177113 


Beslistermijn 


Voor 23 augustus 


In de regio Achterhoek (en Twente) is al enige tijd onrust over een mogelijke "1"Zr1.,, .v( � Noordtakverbinding van de Betuweroute, dit naar aanleiding van de aangenomen (v-i v
�


� .U 
motie (35925 XII, 24) bij de begrotingsbehandeling van IenW (november 2021), 
waarin de regering wordt verzocht de economische en maatschappelijke waarde 
van de Noordtakverbinding te onderzoeken. Eerder dit jaar zijn daarover al 
Kamervragen gesteld door lid Van Ginniken (D66) en lid Omtzigt (groep Omtzigt). 
Op 12 juli jl. zijn over dit onderwerp opnieuw Kamervragen gesteld, dit keer door 
het lid Van Haga. 


De vragen gaan ook in op de druk op de (groene) ruimte in bredere zin. Om die 
reden zijn de antwoorden op vraag 3 en 4 in afstemming met de het ministerie 
van BZK/VRO tot stand gekomen. De antwoorden volgen daar een parallelle 
ondertekenlijn, zodat u de antwoorden mede namens de minister voor VRO kan 
verzenden. 


Geadviseerd besluit 


U wordt geadviseerd bijgaande brief te ondertekenen en de antwoorden aan de 
Kamer te sturen. 


Kernpunten 


De vragen gaan in op de status van de Noordtak van de Betuweroute en 
verzoeken - gelet op de onrust in de regio en de mogelijkheden van alternatieve 
transportmogelijkheden - het plan te 'prullemanderen' en u in te zetten voor het 
behoud van de groene ruimte. 


De concept beantwoording beschrijft de status door te verwijzen naar de OAO
notitie die op 24 juni, als bijlage bij uw Kamerbrief over de landelijke OV en 
spoortafel, aan de Tweede Kamer is gestuurd. Voor wat betreft het vervolgproces 
wordt verwezen naar de afspraken die zijn gemaakt bij de Landelijke OV en 
Spoortafel. Daar spraken partijen opnieuw uit het vervolg met betrokkenheid van 
alle belanghebbenden partijen vorm te willen geven. Om hier voldoende aandacht 
voor te hebben, is afgesproken een apart bestuurlijk overleg te organiseren over 
hoe het vervolgproces ingericht kan worden. 


Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 


Niet van toepassing. 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Postbus 20018 


2500 EA  DEN HAAG 


  


Datum 26 september 2022 


Betreft Uitstel van verzending van de contourennota 


Mobiliteitsvisie 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


In het beleidsprogramma Infrastructuur en Waterstaat van 17 mei jl. (Kamerstuk 


35 925 XII, nr. 106), hebben wij aangekondigd deze zomer een contourennota 


met betrekking tot de mobiliteitsvisie te sturen.  


 


Om de totstandkoming van de mobiliteitsvisie een goede start te geven, vergt 


deze contourennota afstemming met medeoverheden en belanghebbenden en een 


weging van hun inbreng. Dit duurt langer van voorzien.  


 


Wij streven er naar om de contourennota uiterlijk een week voor het Notaoverleg 


MIRT van 28 november a.s. aan uw Kamer te verzenden. 


Hoogachtend, 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


Mark Harbers 


 


 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


drs. V.L.W.A. Heijnen 
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Rijnstraat 8  
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Ons kenmerk 

IENW/BSK-2022/171969 

 

Uw kenmerk 

2022Z14967 

 

  

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

  

Datum 23 september 2022 

Betreft Beantwoording Kamervragen over de mogelijke komst 

Noordtak Betuweroute en de druk op de (groene) ruimte 

in bredere zin in Twente en de Achterhoek 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Van 

Haga, ingezonden 12 juli 2022 (met kenmerk 2022Z14967). Het betreft vragen 

over de mogelijke komst van de Noordtak Betuweroute en de druk op de (groene) 

ruimte in bredere zin in Twente en de Achterhoek. U ontvangt deze antwoorden 

mede namens de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

 

Vraag 1: Bent u bekend met het feit dat het verzet tegen de komst van de 

Noordtak, een extra spoorlijn van de Betuweroute dat Twente en de Achterhoek 

zal doorsnijden, snel groeit? 

 

Antwoord vraag 1: Ik ben ermee bekend dat er onrust bestaat in de regio’s 

Achterhoek en Twente over de mogelijke komst van een noordelijke aftakking van 

de Betuweroute. Dat is voor mij dan ook de aanleiding geweest om in februari van 

dit jaar een bezoek te brengen aan beide regio’s om daar ook met bewoners in 

gesprek te gaan. 

 

Vraag 2: Wat is de status van de Noordtak? Kun u hierop een gedetailleerd 

antwoord geven? 

 

Antwoord vraag 2: Op 24 juni is de opgave, afbakening en omgevingsnotitie 

(hierna: OAO-notitie) voor de Goederenroutering Noordoost-Europa naar uw 

Kamer gestuurd (kamerstuk 23645-765, 24 juni 2022), nadat deze op de 

Landelijke Openbaar Vervoer en Spoortafel – waaraan ook de regionale 

bestuurders zitting hebben – is vastgesteld. Dit rapport is samen met 

vertegenwoordigers van de sector, de omwonenden, het bedrijfsleven en andere 

belanghebbenden opgesteld. We hebben met elkaar de opgave in kaart gebracht, 

inzicht gekregen in alle (soms tegenstrijdige) belangen en er is een richting 

beschreven voor een mogelijke eerste vervolgstap. Daarbij is de conclusie dat de 

nut en noodzaak van een andere route van goederentreinen naar Noordoost-

Europa nader uitgediept moeten worden alvorens over oplossingen en tracés te 

praten.  
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Bij mijn eerdergenoemde bezoek aan de regio Achterhoek in februari van dit jaar 

heb ik aangegeven dat het een reële optie is dat de Noordtak er niet komt. Zo sta 

ik er nog steeds in. In die zin ondersteunt het rapport dit standpunt: de noodzaak 

van een eventuele nieuwe goederenroute is nog onvoldoende vastgesteld. 

 

Er zal een bestuurlijk overleg worden gepland waarbij besproken wordt wat er nog 

verder onderzocht moet worden en hoe we dat gaan doen. In het najaar moet 

daar dan meer duidelijkheid over zijn. Dit onderwerp zal ook met uw Kamer 

worden besproken. Voor mij is het in ieder geval belangrijk dat ook dit 

vervolgonderzoek een gezamenlijk proces zal zijn met betrokkenheid van 

belanghebbenden. 

 

Vraag 3: Heeft u, nu bewoners zich massaal tegen de komst van de Noordtak 

keren, de bereidheid om rust, ruimte en natuur in de Achterhoek en Twente te 

koesteren en zich in te zetten voor het behouden van natuurgebieden, 

landgoederen en cultuurlandschappen? Kun u hierop een gedetailleerd antwoord 

geven? 

 

Antwoord vraag 3: Zoals ook in mijn beantwoording op vraag 2 aangegeven is de 

komst van de Noordtak absoluut niet zeker. Nut en noodzaak van een andere 

route van goederentreinen naar Noordoost-Europa moeten nader uitgediept 

worden alvorens over oplossingen en tracés te praten.  

 

Vraag 4: Bent u zich ervan bewust dat Twente en de Achterhoek door de 

stikstofhoax, de aanhoudende bevolkingsgroei en de komst van wind- en 

zonneparken al enorm onder druk staan? Zo ja, wat gaat u, samen met bewoners 

doen, om dit gebied te ontlasten? Kun u hierop een gedetailleerd antwoord geven? 

 

Antwoord vraag 4: Het kabinet is zich ervan bewust dat grote delen van Nederland 

geconfronteerd worden met grote ruimtelijke opgaven, zoals klimaat, landbouw, 

natuur, woningbouw en energie. Met de door de Minister voor Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening gelanceerde Programma NOVEX pakt het Rijk samen met de 

provincies, gemeenten en waterschappen deze bredere ruimtelijke puzzel op. Het 

programma volgt hierin twee sporen: regie per provincie en in de NOVEX-

gebieden. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft uw 

Kamer recent dit programma doen toekomen (Kamerstukken II 2021/22, 34682, 

nr. 100).  

 

Vraag 5: Deelt u de mening dat er volop alternatieven zijn voor de Noordtak, zoals 

de binnenvaart en het beter benutten van de huidige Betuwelijn? Zo ja, wilt u het 

plan van de Noordtak per direct prullemanderen? 
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Antwoord vraag 5: De in mijn antwoord op vraag 1 genoemde OAO-notitie – 

opgesteld samen met vertegenwoordigers vanuit zowel de sector, omwonenden, 

bedrijfsleven als andere belanghebbenden – concludeert dat nut en noodzaak van 

een andere route van goederentreinen naar Noordoost-Europa nader uitgediept 

moeten worden. Ik zal met belanghebbenden bespreken wat er precies nog verder 

moet worden onderzocht en hoe we dit gaan doen. De uitkomsten hiervan wil ik 

eerst afwachten, alvorens conclusies te trekken. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

drs. V.L.W.A. Heijnen 



( 

Aan 
Van 

nota 

Aanleiding 

Staatssecretaris  

Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat 

Antwoord Kamervragen Noordtak Betuweroute, groep 
Van Haga 

TER BESLISSING 

Datum 

22 augustus 2022 

Onze referentie 

IENW/BSK-2022/177113 

Beslistermijn 

Voor 23 augustus 

In de regio Achterhoek (en Twente) is al enige tijd onrust over een mogelijke "1"Zr1.,, .v( � Noordtakverbinding van de Betuweroute, dit naar aanleiding van de aangenomen (v-i v
�

� .U 
motie (35925 XII, 24) bij de begrotingsbehandeling van IenW (november 2021), 
waarin de regering wordt verzocht de economische en maatschappelijke waarde 
van de Noordtakverbinding te onderzoeken. Eerder dit jaar zijn daarover al 
Kamervragen gesteld door lid Van Ginniken (D66) en lid Omtzigt (groep Omtzigt). 
Op 12 juli jl. zijn over dit onderwerp opnieuw Kamervragen gesteld, dit keer door 
het lid Van Haga. 

De vragen gaan ook in op de druk op de (groene) ruimte in bredere zin. Om die 
reden zijn de antwoorden op vraag 3 en 4 in afstemming met de het ministerie 
van BZK/VRO tot stand gekomen. De antwoorden volgen daar een parallelle 
ondertekenlijn, zodat u de antwoorden mede namens de minister voor VRO kan 
verzenden. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd bijgaande brief te ondertekenen en de antwoorden aan de 
Kamer te sturen. 

Kernpunten 

De vragen gaan in op de status van de Noordtak van de Betuweroute en 
verzoeken - gelet op de onrust in de regio en de mogelijkheden van alternatieve 
transportmogelijkheden - het plan te 'prullemanderen' en u in te zetten voor het 
behoud van de groene ruimte. 

De concept beantwoording beschrijft de status door te verwijzen naar de OAO
notitie die op 24 juni, als bijlage bij uw Kamerbrief over de landelijke OV en 
spoortafel, aan de Tweede Kamer is gestuurd. Voor wat betreft het vervolgproces 
wordt verwezen naar de afspraken die zijn gemaakt bij de Landelijke OV en 
Spoortafel. Daar spraken partijen opnieuw uit het vervolg met betrokkenheid van 
alle belanghebbenden partijen vorm te willen geven. Om hier voldoende aandacht 
voor te hebben, is afgesproken een apart bestuurlijk overleg te organiseren over 
hoe het vervolgproces ingericht kan worden. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

  

Datum 26 september 2022 

Betreft Uitstel van verzending van de contourennota 

Mobiliteitsvisie 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

In het beleidsprogramma Infrastructuur en Waterstaat van 17 mei jl. (Kamerstuk 

35 925 XII, nr. 106), hebben wij aangekondigd deze zomer een contourennota 

met betrekking tot de mobiliteitsvisie te sturen.  

 

Om de totstandkoming van de mobiliteitsvisie een goede start te geven, vergt 

deze contourennota afstemming met medeoverheden en belanghebbenden en een 

weging van hun inbreng. Dit duurt langer van voorzien.  

 

Wij streven er naar om de contourennota uiterlijk een week voor het Notaoverleg 

MIRT van 28 november a.s. aan uw Kamer te verzenden. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

Mark Harbers 

 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

drs. V.L.W.A. Heijnen 
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