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Beste Gemeentegriffie,
Bij deze wil ik Totaalplan spoor inclusief bijlagen toezenden. Dit is ook van belang voor uw
gemeente. Zou u deze willen delen met de gemeenteraad?
De huidige klimaatmaatregelen zijn onvoldoende om de doelen van 2030 te halen laat staan een
klimaatneutraal Nederland. Zeker op het gebied van mobiliteit zijn nog veel extra stappen nodig
daarbij hebben we onder andere ook te maken met een stikstofcrisis en druk op de beperkte
ruimte in Nederland. Een integrale aanpak van vele problemen gelijktijdig is daarbij een
interessante optie. Al voor de coronacrisis waren er zorgen over het toekomstig duurzaam
verdienvermogen van de Nederlandse economie. Voor toekomstige economische ontwikkeling is
een samenhangend geheel van duurzame infrastructuur met goed landelijke dekking en
internationale aansluiting van belang.
Totaalplan spoor geeft een visie op de bereikbaarheid per spoor en welke uitbreidingen nodig zijn
om het spoornetwerk flink te verbeteren. Veel bestaande plannen zijn hierin verwerkt, maar ook
ontbrekende schakels die nog niet of zeer weinig in beeld zijn, maar wel veel potentie hebben.
Daarnaast is kort een aanvullende bereikbaarheid weergeven met overig railvervoer,
Waternetwerk en IC Bus.
Een grote mobiliteitstransitie van auto en vliegtuig naar OV + fiets kan vele problemen in
samenhang aanpakken. Het gaat er om OV + fiets voor zoveel mogelijk mensen in zo veel
mogelijk gevallen de meest logische keuze te laten zijn. Dit betekent met name de volgende
punten:
•
•
•
•
•
•

Kortere reistijden per spoor
Reactivering van voormalige spoorlijnen en enkele nieuwe spoorlijnen.
Voor meer mensen een station in de nabijheid van de woonlocatie
Grote bezoeklocaties beter bereikbaar per spoor
Meer rechtstreekse verbindingen
De andere ov-modaliteiten en fiets zorgen voor een aanvulling op het spoornetwerk

Daarbij wordt de internationale bereikbaarheid per spoor uitgebreid beschreven en worden ook
per grensovergang de mogelijkheden besproken. Hierbij worden ook stappen benoemd die van
belang zijn om te gaan onderhandelen met andere landen. Met name de verbinding naar het
noorden, de Lelylijn in internationaal verband, heeft op korte termijn veel prioriteit om deze
dusdanig vorm te geven dat de kansen in deze richting optimaal worden benut en realisering rond
2030 mogelijk wordt.
Met vriendelijke groet,
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