
 

 
 
 

Achterhoek Raad 

Informatieve memo ‘Stand van zaken Noordelijke 
aftakking Betuweroute’ 

 

 

Aan : Achterhoek Raad 

Van : Achterhoek Board 

Datum : 26 september 2022 

Agendapunt : 2, bijlage 2.2 (plus bijlage 2.3 en 2.4 separaat) 

 

 

In de Achterhoek Raad van 23 mei jl. hebben wij u op de hoogte gebracht van de stand van zaken 

rondom de Noordelijke aftakking van de Betuweroute. Dit hebben we gedaan met het Informatieve 
memo: “Stand van zaken Noordelijke aftakking Betuweroute”. Hierin gaven we kort weer hoe het 

proces rondom de OAO (Opgave, Afbakening en Omgevings)-notitie Goederenroutering Noordoost 
Europa (GNOE) zou worden vormgegeven en welke acties daarop werden genomen. 

 

Met het memo dat nu voor u ligt willen we u wederom op de hoogte brengen van de laatste stand van 
zaken en welke acties en activiteiten gaan plaatsvinden na enkele nieuwe ontwikkelingen. 

 
Het Rijk heeft voorafgaand aan de landelijke OV- en Spoortafel van 16 juni jl. besloten om het 

eindconcept van de OAO-notitie GNOE niet ter besluitvorming voor te leggen. De reden die het 
Ministerie I&W hiervoor heeft aangedragen is dat zij meer tijd nodig heeft om te bepalen hoe er 

verder moet worden gegaan met de OAO-notitie GNOE, onder meer omdat de standpunten tussen de 

regio’s heel verschillend zijn. De OAO-notitie GNOE is daarop alleen ter kennisgeving bij de landelijke 
OV- en Spoortafel aangeboden, waarna deze naar de Tweede Kamer is verzonden.  

 
Vanuit de Achterhoek Board zien we het als een goede ontwikkeling dat de staatssecretaris haar 

kanttekeningen lijkt te plaatsen bij dit proces, meer zorgvuldigheid en betere afstemming met de 

regio’s betracht. Als regio Achterhoek hebben we voorafgaand aan de landelijke OV- en Spoortafel 
vergadering van 16 juni onze eigen reactie opgesteld, waarin we onze bezwaren en oplossings-

richtingen m.b.t. de OAO-notitie GNOE en het proces nogmaals kenbaar hebben gemaakt. Deze 
reactie, inclusief oplegger, treft u als separate bijlagen bij dit memo aan. 

 
Het Ministerie I&W wil medio oktober 2022 met de regio’s om de tafel en een keuze maken over een 

eventueel vervolgproces. Onze reactie van 16 juni verwoordt daarbij nog steeds onze standpunten 

voor dit proces. 
 

Als Achterhoek Board zullen wij u bij de eerstvolgende vergadering van de Achterhoek Raad weer over 
de voortgang informeren. 
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