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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

Op 15 december 2022 had de tweede kamer commissie Infrastructuur & Waterstaat het
halfjaarlijkse debat genaamd AO spoor. Bij dit debat hoort ook het spoorgoederenvervoer
met de volgende documenten. Zeker voor de provincie Groningen handig en noodzakelijk
om te weten wat er speelt. Aangezien dit een nieuw onderdeel is van het beleid via de
recent door de Staten van Groningen aangenomen visie mobiliteit. Het gaat om de
volgende stukken:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/12/13/voortgang-van-het-
spoorgoederenvervoersbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/12/13/2022276225-1-bijlage-1-jaarverslag-
2021-rijn-alpencorridor
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/12/13/2022276225-2-bijlage-2-jaarverslag-
2021-noordzee-middellandse-zeecorridor
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/12/13/2022276225-3-bijlage-3-jaarverslag-
2021-noordzee-balticumcorridor
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/12/13/2022276225-4-bijlage-4-
ontwikkelingen-spoorgoederenverkeer-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/12/13/2022276225-5-bijlage-5-plan-van-
aanpak-derde-spoor 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/12/13/2022276225-6-bijlage-6-aanbieding-
oplossen-knelpunt-maasvlakte 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/12/13/2022276225-7-bijlage-7-oplossen-
knelpunt-maasvlakte
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/12/13/2022276225-8-bijlage-8-onderzoek-
aandeel-stille-goederenwagens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/rapporten/2022/12/13/2022276225-9-bijlage-9-
werkprogramma-2022-2024-europese-spoorwegen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/beleidsnotas/2022/12/13/onderliggende-beslisnota-
voortgangsbrief-spoorgoederenvervoer-november-2022

Aangezien spoorgoederenvervoer zeker met de zeehavens Delfzijl en Eemshaven in
combinatie met de Railport Veendam. Aangezien er ook over modal shift van weg naar
spoor nagedacht wordt is dit relevante informatie voor de politieke besluiten. 
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Commissiedebat Spoor 
Aanvulling op Position Paper IPO en VNG over Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 


 
Op 15 december vergadert uw Kamer met de staatssecretaris van IenW over het Spoor. Voor het debat over het Spoor dat 


op 9 juni plaats vond, schreven het IPO en de VNG een gezamenlijk position paper over de zorgen met betrekking tot de 


spoorveiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor het aanstaande debat vragen wij hiervoor nogmaals 


aandacht. Ook de provincie Noord-Brabant stuurde mede namens het bestuurlijk overleg Brabantroute een brief naar de 


Kamer.  


 


Rijk moet verantwoordelijkheid houden voor veiligheid bij vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor 


Provincies en gemeenten maken bij de grote transitieopgaven een zorgvuldige afweging voor gebruik van de 


beschikbare schaarse ruimte. Daarbij wordt per gebied zoveel mogelijk gekozen voor multi purpose 


bestemmingen. Dit kan alleen als een specifieke bestemming geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving.  


 


Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er risico’s voor de omgeving. Daar houden gemeenten rekening mee bij 


hun ruimtelijke plannen: in de Regeling Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen kunnen gemeenten voor elk 


spoortraject opzoeken wat de benodigde risicoruimte voor het spoorvervoer is. Daarin staat welke afstand tot het 


spoor ze moeten aanhouden bij nieuwe ruimtelijke plannen en met welke risico’s ze rekening moeten houden om 


de kans op een ramp te beperken. Het Rijk heeft in het Basisnet de taak om ervoor te zorgen dat het 


spoortransport zich binnen de vastgelegde risicoruimte afspeelt. Daarom monitort het Rijk het 


spoorgoederenvervoer van gevaarlijke stoffen. Met de Omgevingswet gaat de Regeling Basisnet mogelijk 


ingrijpend veranderen. Daardoor wordt het moeilijker om de veiligheid voor de omgeving bij vervoer over het 


spoor te waarborgen:  


 


1. Er worden, ter controle van de door het spoor gebruikte risicoruimte, niet langer risicoberekeningen 


gemaakt, maar er gaan algemene aandachtsgebieden gelden met vaste omvang, onafhankelijk van de 


hoeveelheid transport. Deze aandachtsgebieden geven informatie over het maximale effect van een 


incident met gevaarlijke stoffen, maar niet over de kans waarmee zo’n incident op kan treden. Dan gaat het 


bijvoorbeeld om een gifwolkaandachtsgebied van 300 meter, waarbinnen je bij voorkeur geen woningen 


moet bouwen. Het is aan de gemeente om de kans op een ramp af te wegen als er toch binnen die afstand 


wordt gebouwd. Maar daarbij is geen enkele garantie dat de risico’s niet nog verder zullen toenemen door 


meer vervoer omdat de vastgelegde maximale risicoruimtes verdwijnen. De grote woningbouwopgave 


waar provincies en gemeenten samen met het kabinet afspraken over hebben gemaakt, betreft veelal 


woningbouwlocaties bij de ov-knooppunten nabij het spoor. Een veilige leefomgeving, ook in de toekomst, 


is daarbij een randvoorwaarde. Door de komst van de aandachtsgebieden verdwijnt de rol van het Rijk om 


de kans op een ramp door het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen te beheersen.  


 


2. Gemeenten krijgen geen informatie meer over de in de toekomst verwachte risico’s langs het spoor. Dit 


betekent dat gemeenten bij woningbouwplannen moeten anticiperen op risico’s die ze niet kennen. Zeker 


nu door de energietransitie de samenstelling en hoeveelheden van de transportstroom van gevaarlijke 


stoffen ingrijpend gaan veranderen is informatie over een maximale risicoruimte, en de handhaving 


daarvan, onontbeerlijk. 


 


3. De Rijksverantwoordelijkheid om de risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen op een bepaald traject te 


beperken tot de afgesproken waarden verdwijnt. Dat betekent dat het Rijk geen maatregelen meer hoeft 


te nemen als de kans op een ramp door de groei van het spoorvervoer te groot wordt. Ook hoeft het Rijk 


hierover niet meer aan de Kamer te rapporteren. Dat geldt voor de risico’s bij nieuwe bebouwing, maar 


ook in bestaand stedelijk gebied. Straks zijn alleen gemeenten nog verantwoordelijk voor beheersing van 


de kans op een ramp bij het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen, terwijl zij onvoldoende in staat worden 



https://www.ipo.nl/lobby/ipo-en-vng-over-spoor-spoorveiligheid-en-ertms/
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gesteld een goede risico-inschatting te maken en geen middelen hebben om in te grijpen op dat 


spoorvervoer zelf. 


 


Provincies en gemeenten vinden dit niet toelaatbaar en willen dat het Rijk haar verantwoordelijkheid blijft nemen 


bij de beheersing van de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. We vragen daarom van het 


Rijk: 


 


1. Stel voldoende informatie beschikbaar aan gemeenten, zodat zij een goede risicoafweging kunnen maken. 


 


2. Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gevaarlijke stoffen door stedelijk gebied (zoals bijvoorbeeld het geval is langs 


de Brabant- en Bentheimroute) vervoerd worden (routering via bijvoorbeeld de Betuweroute). Plan ook nieuwe 


infrastructuur voor spoorgoederenvervoer. 


 


3. Maak beleid waarbij gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk via buisleidingen of per schip vervoerd worden of 


waardoor het aantrekkelijk wordt om gebruik te maken van andere routes (bijvoorbeeld via prijsbeleid). 


 


4. Stel grenzen aan de mate waarin het spoortransport een risico mag vormen, ook voor de kans op een ramp, en 


grijp in als die risico’s door de groei van het transport te groot worden.  


 


5. Blijf de Kamer informeren over (dreigende) te grote risico's op het Basisnet Spoor. 
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Op 15 december a.s. staan in uw commissie een aantal onderwerpen op de rol waarop wij namens de 


gezamenlijke provincies graag een inbreng willen leveren. Apart hebben we eerder vandaag samen met 


de VNG inbreng geleverd voor dit debat over de Regeling Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. 


 


 


 


Aanscherping onderzoeksvragen Marktordening op het spoor 
De staatssecretaris wil vervolgonderzoek doen naar de toekomstige stelselordening op het spoor. 


Dit onderzoek vraagt om medewerking van decentrale overheden en andere partijen in de sector. 


Dit onderzoek is van belang om te borgen dat de overheid voldoende instrumenten krijgt om te 


blijven sturen op de publieke belangen, gelet op de Europese druk voor meer marktwerking. Voor 


dit belangrijke vervolgonderzoek is volgens de provincies van belang: 


• Centraal stellen van één, vanzelfsprekend en samenhangend, OV voor reizigers;  


• Komen tot een bijpassende gedegen visie op de toekomstige stelselordening van het 


openbaar vervoer, passend bij onder meer het Toekomstbeeld OV 2040 en modernisering 


van de Spoorwegwet;  


• IenW dient een eigen antwoord te formuleren op de druk van de Europese Commissie voor 


meer marktwerking op het spoor. Hieruit kunnen decentralisaties, maar ook andere, beter 


passende, sturingsmodellen voortkomen; 


• Betrek de Decentrale Overheden tijdig en met een open instelling bij dit onderzoek. 


 


➢ Wij vragen u de Staatssecretaris te verzoeken deze uitgangspunten over te nemen. 


 


Betrek decentrale overheden bij buitendienststellingen  
De Staatssecretaris heeft op 26 oktober jl. de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het 


ERMTS-programma. In deze voortgangsrapportage wordt melding gemaakt van de noodzaak tot 


een drietal proeftrajecten waarop het ERMTS-systeem uitgebreid getest gaat worden. Hiervoor 


worden langdurige buitendienststellingen gepland, waaronder een nu voorziene 


buitendienststelling van 3 tot 4 maanden - in begin 2027 - op de Hanzelijn (van Almere 


Oostvaarders tot Zwolle). Dit heeft een enorme impact op het vervoer van en naar Flevoland en de 


bereikbaarheid tussen Noord-/Oost Nederland en de Noordelijke Randstad. Wij onderschrijven nut 


en noodzaak van het ERMTS-systeem en het feit dat dit uitgebreid getest moet worden. Wij 


vertrouwen er op dat de Staatssecretaris alles in het werk stelt om deze 


buitendienststellingsperiode zo kort als mogelijk te houden. Wij vragen de Staatssecretaris om tijdig 


te kijken naar uitgebreide mitigerende maatregelen (vervangend busvervoer en extra treininzet op 


de Veluwe- en Gooilijn) en de buitendienststelling af te stemmen met andere buitendienststellingen 
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en deze in de zomerperiode te laten plaatsvinden, om de hinder te beperken. Graag worden niet 


alleen de provincie Flevoland, maar alle provincies die hierdoor geraakt worden (Gelderland, 


Overijssel, Friesland, Groningen en N-Holland) hierbij betrokken. De ervaring met de huidige, 


ongeplande langdurige, buitendienststelling op deze lijn, laat zien dat het disruptieve effect zeer 


groot is.  


 


Afschaling dienstregeling NS niet zonder overleg 
Per 11 december vindt er een verdere afschaling van de dienstregeling van NS plaats, na eerdere 


afschalingen in september en november waarover de regio’s ten onrechte niet geconsulteerd zijn. 


Dit baart ons grote zorgen omdat de ambities die we hebben met het OV om de grote transities en 


opgaven van de toekomst aan te kunnen pakken, hiermee verder uit het zicht raken. Ook het 


proces waarmee de afschalingen totstandkomen is zorgelijk. Decentrale overheden worden 


geconsulteerd over aanpassingen in 2023 waar dit najaar al op vooruitgelopen is. Dit klemt des te 


meer, omdat verlagingen van de frequenties – als dit niet afgestemd wordt met regionale 


vervoerders – tot extra en onnodig reistijdverlies kan leiden op overstapverbindingen van en naar 


regionale vervoerders. Dit kan het geval zijn als, bij een frequentieverlaging juist de verbinding die 


aansluiting geeft op regionale treinverbindingen, geschrapt wordt. Bovendien knelt het met de 


ambities van het Kabinet waar het gaat om woningbouw, stikstof/klimaat en inclusiviteit. De 


Provincies willen dit punt bespreken op de Landelijke OV- en Spoortafel, maar het onderwerp heeft 


de agenda tot nu toe niet gehaald.  


 


➢ Wij vragen u de Staatsecretaris - in haar overleg met NS - de NS er op te wijzen, dat NS in 


voorkomende gevallen de normale consultatietermijnen respecteert 


 


 







De reactie van het IPO:

https://www.ipo.nl/lobby/commissiedebat-spoor-1/

Hoop dat u deze informatie nuttig gaat gebruiken

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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aandacht. Ook de provincie Noord-Brabant stuurde mede namens het bestuurlijk overleg Brabantroute een brief naar de 

Kamer.  

 

Rijk moet verantwoordelijkheid houden voor veiligheid bij vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor 

Provincies en gemeenten maken bij de grote transitieopgaven een zorgvuldige afweging voor gebruik van de 

beschikbare schaarse ruimte. Daarbij wordt per gebied zoveel mogelijk gekozen voor multi purpose 

bestemmingen. Dit kan alleen als een specifieke bestemming geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving.  

 

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er risico’s voor de omgeving. Daar houden gemeenten rekening mee bij 

hun ruimtelijke plannen: in de Regeling Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen kunnen gemeenten voor elk 

spoortraject opzoeken wat de benodigde risicoruimte voor het spoorvervoer is. Daarin staat welke afstand tot het 

spoor ze moeten aanhouden bij nieuwe ruimtelijke plannen en met welke risico’s ze rekening moeten houden om 

de kans op een ramp te beperken. Het Rijk heeft in het Basisnet de taak om ervoor te zorgen dat het 

spoortransport zich binnen de vastgelegde risicoruimte afspeelt. Daarom monitort het Rijk het 

spoorgoederenvervoer van gevaarlijke stoffen. Met de Omgevingswet gaat de Regeling Basisnet mogelijk 

ingrijpend veranderen. Daardoor wordt het moeilijker om de veiligheid voor de omgeving bij vervoer over het 

spoor te waarborgen:  

 

1. Er worden, ter controle van de door het spoor gebruikte risicoruimte, niet langer risicoberekeningen 

gemaakt, maar er gaan algemene aandachtsgebieden gelden met vaste omvang, onafhankelijk van de 

hoeveelheid transport. Deze aandachtsgebieden geven informatie over het maximale effect van een 

incident met gevaarlijke stoffen, maar niet over de kans waarmee zo’n incident op kan treden. Dan gaat het 

bijvoorbeeld om een gifwolkaandachtsgebied van 300 meter, waarbinnen je bij voorkeur geen woningen 

moet bouwen. Het is aan de gemeente om de kans op een ramp af te wegen als er toch binnen die afstand 

wordt gebouwd. Maar daarbij is geen enkele garantie dat de risico’s niet nog verder zullen toenemen door 

meer vervoer omdat de vastgelegde maximale risicoruimtes verdwijnen. De grote woningbouwopgave 

waar provincies en gemeenten samen met het kabinet afspraken over hebben gemaakt, betreft veelal 

woningbouwlocaties bij de ov-knooppunten nabij het spoor. Een veilige leefomgeving, ook in de toekomst, 

is daarbij een randvoorwaarde. Door de komst van de aandachtsgebieden verdwijnt de rol van het Rijk om 

de kans op een ramp door het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen te beheersen.  

 

2. Gemeenten krijgen geen informatie meer over de in de toekomst verwachte risico’s langs het spoor. Dit 

betekent dat gemeenten bij woningbouwplannen moeten anticiperen op risico’s die ze niet kennen. Zeker 

nu door de energietransitie de samenstelling en hoeveelheden van de transportstroom van gevaarlijke 

stoffen ingrijpend gaan veranderen is informatie over een maximale risicoruimte, en de handhaving 

daarvan, onontbeerlijk. 

 

3. De Rijksverantwoordelijkheid om de risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen op een bepaald traject te 

beperken tot de afgesproken waarden verdwijnt. Dat betekent dat het Rijk geen maatregelen meer hoeft 

te nemen als de kans op een ramp door de groei van het spoorvervoer te groot wordt. Ook hoeft het Rijk 

hierover niet meer aan de Kamer te rapporteren. Dat geldt voor de risico’s bij nieuwe bebouwing, maar 

ook in bestaand stedelijk gebied. Straks zijn alleen gemeenten nog verantwoordelijk voor beheersing van 

de kans op een ramp bij het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen, terwijl zij onvoldoende in staat worden 
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gesteld een goede risico-inschatting te maken en geen middelen hebben om in te grijpen op dat 

spoorvervoer zelf. 

 

Provincies en gemeenten vinden dit niet toelaatbaar en willen dat het Rijk haar verantwoordelijkheid blijft nemen 

bij de beheersing van de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. We vragen daarom van het 

Rijk: 

 

1. Stel voldoende informatie beschikbaar aan gemeenten, zodat zij een goede risicoafweging kunnen maken. 

 

2. Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gevaarlijke stoffen door stedelijk gebied (zoals bijvoorbeeld het geval is langs 

de Brabant- en Bentheimroute) vervoerd worden (routering via bijvoorbeeld de Betuweroute). Plan ook nieuwe 

infrastructuur voor spoorgoederenvervoer. 

 

3. Maak beleid waarbij gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk via buisleidingen of per schip vervoerd worden of 

waardoor het aantrekkelijk wordt om gebruik te maken van andere routes (bijvoorbeeld via prijsbeleid). 

 

4. Stel grenzen aan de mate waarin het spoortransport een risico mag vormen, ook voor de kans op een ramp, en 

grijp in als die risico’s door de groei van het transport te groot worden.  

 

5. Blijf de Kamer informeren over (dreigende) te grote risico's op het Basisnet Spoor. 
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Op 15 december a.s. staan in uw commissie een aantal onderwerpen op de rol waarop wij namens de 

gezamenlijke provincies graag een inbreng willen leveren. Apart hebben we eerder vandaag samen met 

de VNG inbreng geleverd voor dit debat over de Regeling Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. 

 

 

 

Aanscherping onderzoeksvragen Marktordening op het spoor 
De staatssecretaris wil vervolgonderzoek doen naar de toekomstige stelselordening op het spoor. 

Dit onderzoek vraagt om medewerking van decentrale overheden en andere partijen in de sector. 

Dit onderzoek is van belang om te borgen dat de overheid voldoende instrumenten krijgt om te 

blijven sturen op de publieke belangen, gelet op de Europese druk voor meer marktwerking. Voor 

dit belangrijke vervolgonderzoek is volgens de provincies van belang: 

• Centraal stellen van één, vanzelfsprekend en samenhangend, OV voor reizigers;  

• Komen tot een bijpassende gedegen visie op de toekomstige stelselordening van het 

openbaar vervoer, passend bij onder meer het Toekomstbeeld OV 2040 en modernisering 

van de Spoorwegwet;  

• IenW dient een eigen antwoord te formuleren op de druk van de Europese Commissie voor 

meer marktwerking op het spoor. Hieruit kunnen decentralisaties, maar ook andere, beter 

passende, sturingsmodellen voortkomen; 

• Betrek de Decentrale Overheden tijdig en met een open instelling bij dit onderzoek. 

 

➢ Wij vragen u de Staatssecretaris te verzoeken deze uitgangspunten over te nemen. 

 

Betrek decentrale overheden bij buitendienststellingen  
De Staatssecretaris heeft op 26 oktober jl. de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het 

ERMTS-programma. In deze voortgangsrapportage wordt melding gemaakt van de noodzaak tot 

een drietal proeftrajecten waarop het ERMTS-systeem uitgebreid getest gaat worden. Hiervoor 

worden langdurige buitendienststellingen gepland, waaronder een nu voorziene 

buitendienststelling van 3 tot 4 maanden - in begin 2027 - op de Hanzelijn (van Almere 

Oostvaarders tot Zwolle). Dit heeft een enorme impact op het vervoer van en naar Flevoland en de 

bereikbaarheid tussen Noord-/Oost Nederland en de Noordelijke Randstad. Wij onderschrijven nut 

en noodzaak van het ERMTS-systeem en het feit dat dit uitgebreid getest moet worden. Wij 

vertrouwen er op dat de Staatssecretaris alles in het werk stelt om deze 

buitendienststellingsperiode zo kort als mogelijk te houden. Wij vragen de Staatssecretaris om tijdig 

te kijken naar uitgebreide mitigerende maatregelen (vervangend busvervoer en extra treininzet op 

de Veluwe- en Gooilijn) en de buitendienststelling af te stemmen met andere buitendienststellingen 
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en deze in de zomerperiode te laten plaatsvinden, om de hinder te beperken. Graag worden niet 

alleen de provincie Flevoland, maar alle provincies die hierdoor geraakt worden (Gelderland, 

Overijssel, Friesland, Groningen en N-Holland) hierbij betrokken. De ervaring met de huidige, 

ongeplande langdurige, buitendienststelling op deze lijn, laat zien dat het disruptieve effect zeer 

groot is.  

 

Afschaling dienstregeling NS niet zonder overleg 
Per 11 december vindt er een verdere afschaling van de dienstregeling van NS plaats, na eerdere 

afschalingen in september en november waarover de regio’s ten onrechte niet geconsulteerd zijn. 

Dit baart ons grote zorgen omdat de ambities die we hebben met het OV om de grote transities en 

opgaven van de toekomst aan te kunnen pakken, hiermee verder uit het zicht raken. Ook het 

proces waarmee de afschalingen totstandkomen is zorgelijk. Decentrale overheden worden 

geconsulteerd over aanpassingen in 2023 waar dit najaar al op vooruitgelopen is. Dit klemt des te 

meer, omdat verlagingen van de frequenties – als dit niet afgestemd wordt met regionale 

vervoerders – tot extra en onnodig reistijdverlies kan leiden op overstapverbindingen van en naar 

regionale vervoerders. Dit kan het geval zijn als, bij een frequentieverlaging juist de verbinding die 

aansluiting geeft op regionale treinverbindingen, geschrapt wordt. Bovendien knelt het met de 

ambities van het Kabinet waar het gaat om woningbouw, stikstof/klimaat en inclusiviteit. De 

Provincies willen dit punt bespreken op de Landelijke OV- en Spoortafel, maar het onderwerp heeft 

de agenda tot nu toe niet gehaald.  

 

➢ Wij vragen u de Staatsecretaris - in haar overleg met NS - de NS er op te wijzen, dat NS in 

voorkomende gevallen de normale consultatietermijnen respecteert 

 

 


