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De Gemeenteraad van Overbetuwe, in vergadering bijeen op 26 februari 2019
Overwegende dat:
 De provincie Gelderland een verkenning wil doen naar het toekomstig gebruik van de
spoorverbinding Tiel-Arnhem, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de verbinding en de
aansluitingen (zie bijlage 1);
 De spoorlijn sinds de overname van NS door Syntus en later Arriva juist in de lift zit (soms zijn
reizigers tijdens de ochtendspits zelfs gedwongen op het perron op station Zetten-Andelst achter te
blijven omdat zij niet meer in de trein passen) en potentie heeft om de bereikbaarheid van de regio
Arnhem-Nijmegen vanuit het Rivierenland met het openbaar vervoer sterk te verbeteren;
 Het College bij de provincie heeft aangedrongen op het onderzoeken van de mogelijkheid om de
spoorlijn tussen Tiel en Elst te asfalteren en hier een bus over te laten rijden (zie bijlage 2);
 De wethouder landschap, ruimte, bouwen, wonen en infrastructuur in een column op de
gemeentepagina (titel: ‘Ook wethouders hebben zo hun dromen’) een duidelijke voorkeur uitspreekt
voor dit scenario ‘asfalteren spoorlijn’ (zie Betuwe van 20 februari);
 Vervangen van de trein door een bus juist vanuit reizigersoogpunt onaantrekkelijk is omdat de trein
sneller, comfortabeler en veiliger is;
 Vanwege klimaatverandering en de toenemende files in de regio de gemeente en de provincie zich
beter kunnen richten op het optimaliseren en uitbreiden van de bestaande spoorverbindingen in
plaats van het downgraden van spoorverbindingen;
 In de provinciale OV-visie 2020 als uitgangspunt geldt: ‘de trein verbindt de belangrijke
bestemmingen binnen en buiten de regio. De bus vult dit aan als verbinding tussen de steden en
belangrijke economische kerngebieden in de regio. Samen vormen zij de basis van het Vastnet.
Daar waar bus en trein concurreren worden parallelle busverbindingen opgeheven’ (zie memo 5-42016 en notitie Betere Bereikbaarheid Gelderland – uitwerking OV-visie).
Spreekt uit dat:
 Totdat de meerwaarde van het asfalteren van de spoorlijn door alle stakeholders (o.a.
reizigers(organisaties), inwoners, gemeente, provincie, OV-deskundigen), wordt onderschreven, de
gemeente Overbetuwe het wenselijker vindt om de spoorlijn tussen Tiel en Elst te moderniseren
(bijvoorbeeld renovatie van de rails, verdubbeling van stukken enkelspoor, elektrificering) dan te
asfalteren.
En verzoekt het College:
 Dit standpunt bij de provincie kenbaar te maken;
 Bij de provincie aan te dringen op optimalisatie en uitbreiding van het spoorwegnet in de provincie,
inclusief de verbinding Arnhem-Tiel;
 Bij de provincie erop aan te dringen om in de verkenning een multi criteria analyse op te nemen,
waarvan duurzaamheid, reizigerscomfort, reissnelheid en kapitaalvernietiging tenminste onderdeel
zijn;
 Bij de provincie en de vervoerder (Arriva) erop aan te dringen om tijdens de ochtendspits op de
drukste tijden een extra treinstel aan te koppelen.
Zie ook:
- Informatiememo college van B&W van 19 febr. 2019 over ‘Verkenning spoorlijn Tiel-Arnhem’
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