
 

 
 

 

 

 
 

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 
Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0495) 54 15 54 - E-mail: gemeente@weert.nl  

De minister van Verkeer en Waterstaat 
Mevrouw drs. K.M.H. Peijs 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 

inlichtingen: H. Keijzers 
doorkiesnummer: 0495 575309 

dict: PJ 
ons kenmerk: 2DIR 

 
 
Weert, 
 
 
Onderwerp: IJzeren Rijn - Commissie Onafhankelijke Deskundigen. 
Bijlage(n): geen. 
 
 
 
Geachte mevrouw Peijs, 
 
Op basis van de uitspraak van het arbitragetribunaal van 24 mei 2005 heeft u, samen met 
de Belgische staatssecretaris Bruno Tuybens, beslist om een Commissie van 
Onafhankelijke Deskundigen aan te stellen die zich moet buigen over de kosten verbonden 
aan de reactivering van de IJzeren Rijn. Deze commissie is inmiddels geïnstalleerd. 
 
Zoals u weet vinden de 4 Nederlandse gemeenten (Cranendonck, Haelen, Heythuysen en 
Weert) samen met de 3 Belgische gemeenten (Hamont-Achel, Neerpelt, en Overpelt) een 
IJzeren Rijn dwars door steden en dorpen onaanvaardbaar.  Wij zijn tegen een 
reactivering van de IJzeren Rijn op het historische tracé en hebben dit al bij eerdere 
gelegenheden kenbaar gemaakt.  
Als het omwille van terechte milieuoverwegingen mogelijk is tunnels onder natuurgebieden 
en stedelijke omgeving aan te leggen in vergelijkbare spoortracé`s, zoals de Betuwelijn, 
dan moeten deze maatregelen ook genomen kunnen worden in onze gemeenten. 
Oplossingen die de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid garanderen voor onze 
burgers in hun woon- en werkomgeving. 
Wij vragen maatregelen die voortbouwen op een consistent beleid als het gaat om 
kwaliteit voor mens en natuur. Er dient in ons land niet met twee maten gemeten te 
worden. 
 
De samenwerkende gemeenten staan pal achter de belangen van hun inwoners en zullen 
eensgezind optreden voor het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en 
natuur en wijzen een sobere oplossing, zoals voorgesteld door Rijkswaterstaat Zuid en 
Prorail in augustus 2006, volstrekt van de hand. Deze sobere oplossing is namelijk sterk 
afwijkend van de uitvoeringskwaliteit zoals gerealiseerd bij de Betuwelijn en uitvoerig 
omschreven in het Schetsboek IJzeren Rijn, aan u overhandigd op 25 oktober 2005. 
 
De samenwerkende gemeenten in het Schetsboek IJzeren Rijn verzoeken u dringend om 
alsnog het Nederlandse niveau van maatregelen (Schetsboek IJzeren Rijn en 
uitvoeringsniveau Betuwelijn) leidend te laten zijn bij de actualisatie van de kosten, de 
financiële risico´s en de toepassing van de kostenverdeling.  
 
 
 



 

 
De 7 samenwerkende gemeenten willen hun zienswijze dan ook zelf kenbaar maken aan 
de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen. De regio moet betrokken blijven bij het 
werk van de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen op basis van hoor en wederhoor. 
Daarom doen de samenwerkende gemeenten een dringend beroep op u het regionale 
belang een rol te laten spelen in de opdracht aan de Commissie en de Regio door hen 
permanent te laten informeren over de voortgang in het dossier. 
 

Graag zouden wij u willen vragen zo snel mogelijk inhoudelijk te reageren op dit 
gezamenlijke verzoek. 
 
Namens de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Cranendonck, 
Haelen, Heythuysen en Weert, 
 
 

 

De burgemeester van Cranendonck, 
de heer B.P. Meinema, 
 
 
 
 
 
De burgemeester van Haelen, 
drs. J.W. Smeets, 
 
 
 
 
 
De burgemeester van Heythuysen, 
de heer J.H.M.O. Truijen, 
 
 
 
 
 
De burgemeester van Weert, 
mr. J.M.L. Niederer, 


