
 

Schriftelijke vragen  
conform artikel 39 van het reglement van orde 

 
Aan:   Het college van Burgemeester & Wethouder van de gemeente Nijmegen 
Van:   Theo de Wit (PvdA Nijmegen), Maarten Bakker (VVD Nijmegen) 
Datum:  27-11-2018   
 

Betreft: Wie trekt de stekker uit de spoorlijn Nijmegen Kleef?   
 

Geacht college, 

In de Gelderlander van 15 november 2018 wordt de lezer geïnformeerd dat de “slapende spoorlijn 
tussen Nijmegen en Kleef niet tot leven wordt gewekt”. De provincie blijft bij haar besluit niet aan een 
studie te willen meewerken naar reactivering van de lijnverbinding over het bestaande tracé van de 
spoorlijn. De Kreis Kleve zou ook besloten hebben de stekker eruit te trekken. In het conceptverslag 
(Ergänzungsvorlage) van een Mediation bijeenkomst op 11-10-2018 bij de gemeente Berg en Dal over 
de “Schnellstmögliche Verbesserung und Aufbau der Bahnstrecke Geldern-Kleve, grenzuberschreitend 
bis nach Nimwegen” wordt er juist gesproken dat het College van Berg en Dal in afstemming met het 
College van Nijmegen en Provincie de stekker eruit hebben getrokken. “Nicht gewünscht”.  “Die 
position Berg en Dal ist abgestimmt mit der stadt Nijmegen”. De Draisine moet behouden blijven. 
Spoorlijn niet reactiveren was de eenduidige Nederlandse boodschap. Daarom had het voor de Landrat 
ook geen zin meer om hier verder mee te willen gaan. Absluss is de conclusie. Geconstateerd wordt 
dat Nijmegen niet aanwezig was bij deze bijeenkomst.  

In het artikel van de Gelderlander wordt gesproken van dat er verder onderzoek is geweest naar het 
aantal verplaatsingen en tegelijkertijd dat de provincie Gelderland geen verder onderzoek meer wilt 
doen. De Raad van Nijmegen heeft onlangs nog besloten dat de motie van de PvdA (unaniem in 
november 2017 aangenomen) nog op de agenda blijft staan en om uitvoering vraagt. 

De NRZ spreekt enige dagen later van een “Völlig falsches Signal” in de kop. En “ein grosser Rückschlag 
für die grenzüberschreitende Mobilität”.  

De files uit Duitsland nemen toe, de bus is geen hoogwaardig en snel alternatief OV en het traject, de 
lijnverbinding ligt er goed bij en vraagt erom gebruikt te worden voor een snel alternatief hoogwaardig 
openbaar Vervoer. Daardoor kan Nijmegen in de toekomst via goed OV  Green Capital blijven, dus ook 
als het gaat om grensoverschrijdend vervoer. En de files nemen af daardoor, vele studenten die 
afhankelijk zijn van dit vervoer kunnen dan gebruik maken van goed OV. De huidige busverbinding is 
vanwege de langere reistijd geen echt modern alternatief. Dit alles was de bedoeling van de in de 
Gemeenteraad van november 2017 aangenomen motie. Het College heeft de opdracht om die motie 
tot een goed einde te brengen. 



Tijdens de bijeenkomst van de Euregioraad Rhein-Waal van november 2018 is n.a.v.  vragen over de 
reactivering van de lijnverbinding door de wethouder van Berg en Dal gezegd dat op mede op 
instignatie van de verantwoordelijk wethouder van Nijmegen momenteel afgezien moet worden van 
reactivering. De wethouder uit Nijmegen was niet aanwezig bij het Mediationoverleg, maar had haar 
collega uit Berg en Dal aangegeven dat deze ook namens Nijmegen het standpunt over nu geen 
reactivering zou inbrengen.  

Technische ambtelijke vragen vanuit de PvdA en VVD afgelopen week geven ons ook geen inzicht in 
hoe precies is omgegaan met de motie van november 2017. 

Op 19 november is er op hoog niveau gesproken tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen over meer 
samenwerken op het gebied van mobiliteit en vervoer. Er is toen een overeenkomst getekend, met 
(ook) als doel de versterking van grensoverschrijdend regionaal openbaar vervoer. 

De PvdA en VVD-fractie hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 

1. Waarom is de Raad niet op de hoogte gesteld van de “mediation” op 11-10?  
2. Is het College aanwezig geweest tijdens de “mediations” bijeenkomst van 11-10-2018 in Berg 

en Dal. 
a. Zo ja, welk standpunt heeft het College daarbij ingenomen en hoe is het tot dit 

standpunt gekomen?  
3. Zo nee, wat en met welk doel heeft het college haar inbreng gehad via andere partijen? 

Kloppen de uitspraken van de wethouder van Berg en Dal tijdens de Euregioraad van 
november 2018?  

4. In het krantenartikel wordt gesproken over een afstemming met gemeente Berg en Dal, wat 
heeft het College precies afgesproken met Berg en Dal en welk mandaat heeft gemeente Berg 
en Dal van het college meegekregen?  

5. Hoe legt het college het volgens het artikel met Berg en Dal afgestemde “niet wenselijke” van 
het reactiveren van de spoorlijn Nijmegen-Kleve uit in het licht van de unaniem aangenomen 
motie “Nog sneller naar Kleve (3.0)” van november 2017? 

6. Kan het College aangeven hoe ze in afstemming met de provincie en buurgemeenten en onze 
Duitse partners in de Euregio de motie van november 2017 gaat uitvoeren? 

7. Welke kansen ziet het College na de tekening van de overeenkomst tussen Nederland en 
Noordrijn-Westfalen op 19 november 2018  om in het licht van de motie van november 2017, 
de reactivering van de lijnverbinding van Nijmegen Kleef (mede) te onderzoeken met 
betrokken parten en tot een gezamenlijke aanpak te komen van de reactivering, opdat 
hoogwaardig en snel openbaar vervoer mogelijk wordt en de huidige busverbindingen niet 
meer oponthoud kennen op de weg, die immers met toenemende files te maken hebben? 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

 

Theo de Wit  
gemeenteraadslid PvdA Nijmegen 

 

 

Maarten Bakker 



Gemeenteraadslid VVD, Nijmegen 
 

Verwijzing artikelen: 

https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/ook-kleef-geeft-het-op-deze-spoorlijn-wordt-voorlopig-
niet-tot-leven-gewekt~ac52e2d3/ 

NRZ NKL03 NR.26, Kleve, 16-11-2018: “Völlig falsches Signal”. 

Motie: Nog sneller naar Kleve (3.0), 1 nov 2017 

Nieuwsbericht “meer duurzaam en slimtransport tussen Nederland en Noorrijn-Westfalen”, 19-11-
2018 van de Rijksoverheid. 

 

 

 


