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Verzoek TK om reactie op brief RailGood c.s. 

 

Aanleiding 
De vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat heeft verzocht om een reactie 
op de brief van RailGood namens een aantal partijen uit het 
spoorgoederenvervoer waarin men de noodklok luidt over de kostenontwikkeling 
in het Nederlandse spoorgoederenvervoer. Met bijgaande brief geeft u deze 
reactie. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgaande brief, deze te ondertekenen en 
zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer te zenden. 

Kernpunten 
De brief vat de noodklok van de sector samen en gaat vervolgens in om de 
hoofdpunten, i.c. de kostenstijgingen van met name de tarieven voor parkeren en 
opstellen. U geeft aan wat u inmiddels gedaan hebt en voornemens bent om te 
doen. Dit hebt u in eerdere kamerbrieven al uiteengezet; u verwijst in de brief 
naar de desbetreffende brieven. 

Krachtenveld 
De brief van RailGood c.s. is op 7 december aan de Kamer gezonden. Kamerleden 
hebben de brief gebruikt bij hun inbreng tijdens het Commissiedebat op 15 
december jongstleden. Met name de VVD (Minhas) is hierop ingegaan, maar ook 
andere partijen hebben uw aandacht gevraagd. Concreet heeft men u opgeroepen 
om iets te doen aan de kostenontwikkeling (motie Minhas). In uw brief van 13 
januari hebt u reeds invulling gegeven aan de wens van de Kamer. Naar 
verwachting zal de sector dit nog niet genoeg vinden. 
 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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