MOTIE 18
Agendapunt: Programmabegroting 2020
Onderwerp: Onderzoek haalbaarheid railterminal
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 november 2019

- constaterende dat











De raad in maart 2015 een besluit heeft genomen voor een onderzoek naar de haalbaarheid
van een railterminal aan het traject Amersfoort Apeldoorn.
Er in juni 2016 een haalbaarheidsstudie heeft plaatsgevonden door Buck Consultants in
opdracht van de provincie en de gemeente voor een totaalbedrag van € 262.000 waarvan de
gemeente € 157.000 voor haar rekening heeft genomen.
Er een vervolgonderzoek moest komen om de aansluitingen op het hoofdspoor te
onderzoeken. De kosten voor dit onderzoek van € 450.000 zouden verdeeld worden als 1/3
voor de investeerder/initiatiefnemer, 1/3 voor de provincie en 1/3 voor de gemeente, op
voorwaarde dat de gemeentelijke bijdrage alleen betaald kon worden indien de provincie
haar deel zou toekennen. De raad heeft op 31 januari 2018 ingestemd met dit
vervolgonderzoek.
De provincie inmiddels eist dat er alleen geld beschikbaar kan worden indien er een offerte
van Prorail komt over de kosten van het onderzoek voor de aansluiting op het hoofdspoor.
Onderhandelingen met Prorail door een private onderneming uiterst moeizaam verlopen.
Inmiddels de intentieverklaring van initiatiefnemer per 1 juni 2019 verlopen is omdat er geen
bijdrage van de provincie gekomen is.
Het Barneveldse bedrijfsleven, bij monde van het bestuur van de BIK, duidelijk heeft
aangegeven dat het belang heeft bij de railterminal en tevens interesse heeft om een
bijdrage te leveren aan de railterminal.
Dat de railterminal een bijdrage kan leveren in milieu- en transportdoelen.
De provincie inmiddels eist dat er alleen geld beschikbaar kan worden gesteld indien er een
offerte van Prorail komt over de kosten van het onderzoek voor de aansluiting op het
hoofdspoor.

- van mening is dat


het belangrijk is dat het hierboven genoemde vervolgonderzoek op een correcte wijze wordt
afgerond, uitmondend in een rapport op basis waarvan verdere besluitvorming kan
plaatsvinden.



Het bedrijfsleven heeft aangegeven wat betreft de financiën het afgesproken deel van
€150.000 voor haar rekening te nemen.

- verzoekt het college




Het vervolgonderzoek, waartoe op 31 januari 2018 door de raad opdracht is gegeven, een
actief vervolg te geven en daarbij nadrukkelijk met alle relevante partijen (waaronder de
provincie, Prorail, de BIK en het Barneveldse bedrijfsleven) in contact treedt, teneinde het
onderzoek zodanig af te ronden dat verdere besluitvorming kan plaatsvinden.
De railterminal op te nemen als prioriteit te zien in het volgende begrotingsjaar waarbij het
initiatief voor een intentieverklaring moet komen van de marktpartijen uit de lokale of
regionale ondernemers.

en gaat over tot de orde van de dag.
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