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College Weert houdt vast aan tunnel
POLITIEK Gemeente wil gesprek met minister over afwijzen van ondertunneling bij ingebruikname IJzeren Rijn

door onze verslaggever

WEERT – De gemeente Weert
houdt onverkort vast aan de
wens van een tunnel tegen over-
last bij inbruikname van de IJze-
ren Rijn.

Het college van B en W legt zich
niet neer bij de afwijzing van ver-
keersminister Camiel Eurlings om
Weert bij reactivering van de spoor-
wegverbinding IJzeren Rijn te on-
dertunnelen. Weert zet in op een
vervolggesprek over de zaak begin

volgend jaar met minister Eurlings.
De autoriteiten proberen verder via
politieke kanalen druk uit te oefe-
nen om haar eis kracht bij te zet-
ten. De gemeente gaat met de pro-
vincie Limburg en het samenwer-
kingsverband IJzeren Rijn de
woordvoerders van de Tweede Ka-
merfracties nader informeren over
de belangen van Weert. Dat ge-
beurt vóór 11 februari als door hen
het algemeen overleg met de minis-
ter wordt gevoerd.

Weert vindt de argumentatie die
de minister gebruikt mager, zo valt
op te maken uit een persklaring.

Het Weerter college concludeert na-
melijk dat spoorwegbeheerder Pro-
rail en de minister een tunneloplos-
sing voor Weert vooral te duur vin-
den. Die tunnel zou volgens bereke-
ningen van Prorail zeker 55o mil-
joen euro moeten kosten. „Zo lijkt
de door Weert voorgestelde volledi-
ge tunnelligging financieel onhaal-
baar: de investeringskosten zouden
erdoor verdubbelen”, zo schrijft de
minister in de onlangs verstuurde
brief aan de gemeenten Weert, Cra-
nendonck en Leudal.

Weert benadrukt dat andere ar-
gumenten als louter financiële ze-

ker zo zwaar moeten wegen. „An-
dere voorbeelden in het land illus-
treren het gerechtvaardigde verlan-
gen van Weert naar ondertun-
nel;ing om de leefbaarheid, veilig-
heid en bereikbaarheid te waarbor-
gen. Een voorbeeld daarvan is de
ondertunnelde Betuwelijn bij Zeve-
naar”, stelt het college in de persver-
klaring.

Een verdere toelichting op de af-
wijzende brief van de minister op
de tunnelwens wilde het college gis-
teren niet geven, zo liet een woord-
voerder weten. Duidelijk is dat
Weert de strijd voor behoud van

leefbaarheid bij reactivering tegen
de IJzeren Rijn niet zonder slag of
stoot wil opgeven. Tweede Kamerle-
den van de VVD namen deze week
al stelling tegen de afwijzende reac-
tie uit Den Haag. Een alternatieve
oplossing als geluidsschermen te-
gen overlast van toename van het
treinverkeer door Weert zien de Ka-
merleden niet zitten. Zij vrezen dat
dit als een soort Berlijnse muur de
stad zal doorsnijden. Ook de libera-
le parlementariërs vragen uitleg
aan de minister over de argumenta-
tie om de tunnel in Weert af te wij-
zen.


