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Geachte heer Uff,

In uw brief van 30 januari 2007 vraagt u om alsnog een schriftelijke beantwoording te
mogen ontvangen op de aan mij gerichte brief van B&W van Cranendonck, Haelen,
Heythuysen en Weert van 18 september 2006 over de Uzeren Rijn.
Ik heb die brief niet schriftelijk beantwoord omdat, zoals uzelf ook schrijft, op 1 november
2006 in een uitgebreid informatief overleg het volledige "Samenwerkingsverband Uzeren
Rijn Midden-Limburg" namens mij is bijgepraat over de ontwikkelingen en de stand van
zaken m.b.t. de Uzeren Rijn. Voorts heb ikzelf op 14 december 2006 met u en een
uitgebreide delegatie uit de regio gesproken over de Uzeren Rijn. Ik verkeerde in de
veronderstelling dat eerdergenoemde brief hierdoor afdoende beantwoord was.
Naar aanleiding van uw verzoek reageer ik hiermee alsnog op de brief van de colleges van
B&W van 18 september 2006.

In de brief stellen de colleges van B&W "tegen een reactivering van de Ijzeren Rijn op het
historisch tracé" te zijn. Ik heb daar kennis van genomen. De inhoud van het
Scheidingsverdrag van 1839, alsmede de recente uitspraak van het Permanente Hof van
Arbitrage inzake het geschil tussen België en Nederland over de kostenverdeling, maken
het mij onmogelijk enig gevolg te geven aan die stellingname van de colleges.

Vervolgens vragen de colleges om "Oplossingen die de veiligheid, leefbaarheid en
bereikbaarheid garanderen voor onze burgers in hun woon- en werkomgeving."
Dat kan ik voluit toezeggen: de modernisering van de Uzeren Rijn -spoorverbinding zal
voldoen aan alle eisen die vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving gelden, zoals door
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het Permanente Hof van Arbitrage expliciet is bevestigd. Samen met de colleges van B&W
kan ik in dezen dus stellen: "er wordt niet met twee maten gemeten".

De colleges van B&W "wijzen een sobere oplossing van de hand" en vragen om de
uitvoeringskwaliteit zoals beschreven in het Schetsboek Uzeren Rijn dat u mij oktober
2005 aanbood. In mijn gesprek met u op 14 december 2006 heb ik daarop als volgt
gereageerd:

1. Het Schetsboek geeft aan dat de vervoerprognose, dat is het aantal treinen dat over
de Uzeren Rijn gaat rijden, niet geloofwaardig is. Ik ben het daarmee geheel eens en
daarom heb ik op 6 juli 2006 met mijn Belgische collega Tuybens afgesproken dat we
samen nieuwe vervoersprognoses laten maken. Daar wordt op dit moment hard aan
gewerkt.

2. Het Schetsboek, en ook de handtekeningen die u mij op 14 december 2006 heeft
aangeboden, geeft aan dat u "tegen een sober uitgevoerde Uzeren Rijn" bent. Ik heb
wat moeite met uitdrukking "sober", daar kunnen we niet zoveel mee. Het ontwerp
voor de modernisering van de spoorlijn wordt gebaseerd op een realistische
vervoersprognose en zal natuurlijk moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten. Ik
weet niet, of dat wel of niet "sober" is. Overigens betreft een deel van de wensen in
het Schetsboek gewone standaardmaatregelen zoals voldoende geluidwering, en die
zitten natuurlijk allang in de plannen.

3. Een groot winstpunt van de arbitrage-uitspraak is dat de arbiters een helder kader
hebben gegeven voor het ontwerp van de moderniseringswerken. In de bindende
uitspraak wordt gesteld: "de modernisering moet geschieden conform de huidige
Nederlandse wet- en regelgeving". Dat betekent dat de Uzeren Rijn zal voldoen aan
dezelfde regels die voor alle Nederlandse spoorlijnen gelden; niet meer en niet minder.
Dat is winst, want België heeft jarenlang volgehouden dat die modernisering veel
eenvoudiger kon dan Nederland wilde. Die "Belgische soberheid" is nu dus van tafel.
Beide landen zijn immers gebonden door de arbitrage-uitspraak.

4. In de fase die België en Nederland nu samen zijn ingegaan wordt het ontwerp van de
moderniseringswerken ge-actualiseerd naar de stand van NU: de huidige Nederlandse
wet- en regelgeving en de huidige Nederlandse inzichten in het ontwerp en inpassing
van spoorlijnen. België én onafhankelijke deskundigen kijken mee of dat werk
conform de arbitrage-uitspraak wordt gedaan. Deze fase loopt tot voorjaar 2008, dan
brengen de onafhankelijke deskundigen hun advies over de kostenverdeling uit aan
beide ministers.

5. In deze ontwerp-fase is nog geen plaats voor overleg met de regio over extra
inpassingswensen; dat komt later eventueel. Laten we eerst met z'n allen bekijken
waar de huidige actualisatie toe leidt. Wie weet blijkt dat u daar best wel tevreden
mee kunt zijn.

6. Hoe gaat het dan verder? Indien er in 2008 tussen de beide landen overeenstemming
over kostenverdeling is, en de benodigde gelden door België zijn gereserveerd, wordt
de gebruikelijke tracéwetprocedure weer opgevat. Eerste stap is dan het uitbrengen
van een Ontwerp Tracé Besluit, waarover eenieder zijn mening kan laten horen.
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Tot zover mijn reactie op onderdelen van het Schetsboek Ijzeren Rijn en mijn toelichting
op het momenteel lopende proces.

Tenslotte vragen de Colleges van B&W in hun brief van 18-09-2006 om inhoudelijk
betrokken te worden bij het werk van de "Commissie van Onafhankelijke Deskundigen
Uzeren Rijn" die ik en mijn ambtgenoot Tuybens samen hebben ingesteld.
Die Commissie van Onafhankelijke Deskundigen werkt in opdracht van de twee
bewindspersonen uitsluitend aan een advies, uit te brengen aan diezelfde
bewindspersonen, over de kostenverdeling tussen beide landen. Hun taak is niet om te
oordelen over extra inpassingswensen vanuit de regio; daarom is er geen ruimte voor
rechtstreeks overleg van de regio met de COD-leden.

Desalniettemin hecht ik zeer aan de betrokkenheid van de regio via uw
Samenwerkingsverband bij de verdere ontwikkeling van het project. Daarom is met u
afgesproken dat mijn medewerkers en de mensen van ProRail begin 2007 weer met u
praten over de voortgang van het studie- en ontwerpwerk. Ik verwacht dat er medio
maart 2007 voldoende nieuwe informatie beschikbaar zal zijn om een zinvol overleg
mogelijk te maken. De heer ir. F.P.M, van Heijst zal namens mij met u contact opnemen
om daartoe een afspraak te maken.

Ik vertrouw erop dat u het proces de komende tijd intensief zult blijven volgen.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTE^ VAN/VERKEER EN WATERSTAAT,
namens dez
DE DIRECrtUR-qfENERAAL PERSONENVERVOER,

drs. S. Rie&tr


