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Vragen over de
IJzeren Rijn in
Europarlement
Van onze verslaggever
ROERMOND � De discussies over
de reactivering van de histori-
sche spoorlijn IJzeren Rijn tus-
sen Antwerpen en Duisburg
hebben het Europees Parle-
ment in Straatsburg bereikt.
Drie groene partijen in dat par-
lement hebben schriftelijke
vragen over de grensover-
schrijdende spoorlijn gesteld.

De drie milieupartijen, Groen-
Links, Die Grünen en Ecolo,
vinden dat de Europese Com-
missie de regeringen van
Duitsland, België en Neder-
land ertoe moet bewegen om
een grensoverschrijdende mi-
lieu-effectrapportage (merstu-
die) te houden voor het gehele
tracé van de spoorlijn.
Een dergelijke allesomvatten-
de studie is volgens de drie par-
tijen nodig om te kunnen kie-
zen voor het minst schadelijke
tracé. De studie moet zich vol-
gens de partijen niet richten
op het historisch tracé maar op
de nieuwe varianten voor het
spoortracé die in de loop der ja-
ren zijn bedacht.
De groene partijen hebben de
commissie ook gevraagd of ze
wil onderzoeken hoeveel ver-

voersbewegingen over de weg
achterwege kunnen blijven
door de reactivering van de
goederenspoorlijn. Verder wil-
len de partijen weten welke
CO2-reductie dat oplevert.
Het verzoek van de drie partij-
en sluit aan op eerdere acties
van partijgenoten in de drie
betrokken landen. Zo hebben
volksvertegenwoordigers eer-
der al in gemeenten en provin-
ciale besturen gepleit voor het
instellen van een grensover-
schrijdende merstudie. 
De gemeenteraad van Roer-
mond heeft al in januari van
dit jaar zijn steun uitgespro-
ken voor de motie. Provinciale
Staten van Limburg hebben de
motie nog niet overgenomen.
Zij willen eerst afwachten hoe
de volksvertegenwoordigers
in Duitsland en België met de
motie omgaan. 
In de gemeente Weert is de mo-
tie nog niet aan de orde ge-
steld. Een woordvoerder laat
weten dat ook nog niet bekend
is wanneer dat wel zal gebeu-
ren. In Venlo heeft GroenLinks
schriftelijke vragen aan het
college van B en W gesteld over
de grensoverschrijdende stu-
die.


