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Datum: donderdag 11 december 2015 
Betreft: ondertunneling van spoorwegovergang Vierpaardjes 
 
 
Geacht lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
 
In voorbereiding op uw volgende Algemeen Overleg spoorveiligheid op donderdag 17 december 
aanstaande wil de gemeenteraad van Venlo u graag informeren over de laatste ontwikkelingen 
rondom spoorwegovergang Vierpaardjes in het stedelijk centrum van Venlo.  
 
Op 28 mei jl. is de LVO-aanvraag Vierpaardjes overhandigd aan het Ministerie van I&M. Hierop 
volgend heeft het LVO-backofficeteam van Ministerie van I&M/ProRail, mede naar aanleiding van de 
aangenomen motie Hoogland/De Boer (TK 29 893, nr. 195) van 2 juli jl. in de Tweede Kamer, een 
integrale probleemanalyse opgesteld. Het rapport van deze probleemanalyse is op 25 november 
door het Ministerie van I&M opgeleverd. Woensdag 2 december jl. is het rapport ambtelijk 
besproken met het Ministerie van I&M, Provincie, gemeente Venlo en ProRail. 
 
De belangrijkste conclusies uit het rapport 
De overweg Vierpaardjes vormt vanuit verkeersveiligheid en bereikbaarheid een knelpunt. 
Conform de LVO-systematiek, en eis van het Ministerie I&M, is breed naar alle mogelijke 
oplossingsrichtingen gekeken. 
 
Er zijn vier oplossingsrichtingen nader verkend 

• Oplossing 1 en 2 met twee kleinschalige maatregelen (aanpassen weginrichting en 
verwijderen rangeerspoor) worden als onvoldoende geacht. 

• Oplossing 3, het splitsen van de twee overwegen, kan mogelijk een deel van de problematiek 
oplossen, maar het oplossend vermogen is echter nog niet duidelijk. Het is de vraag of deze 
oplossing strijdig is met het Rijksbeleid m.b.t. overwegveiligheid. 

• Oplossing 4, de tunnel, is duur maar lost alle (overweg)problemen op. 
 
Het ministerie van I&M wil Vierpaardjes toelaten tot de 3e tranche van het LVO, maar wil daarbij 
alleen de gesplitste overwegen (oplossing 3) verder onderzoeken. Het ministerie vindt de tunnel te 
duur en niet kosteneffectief, en zal bij voorbaat de tunnel NIET voor 50% dekken uit het LVO-
programma. 
  
De gemeenteraad is tevreden met de landelijke erkenning voor de problematiek vanuit 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor deze overweg. Alle partijen zijn het er over eens dat de 
situatie aanpassing behoeft. Onze raad blijft echter van mening dat ondertunneling niet moet 
worden uitgesloten. 
 
De belangrijkste argumenten voor ondertunneling van de overweg Vierpaardjes 

• Integraliteit. Uitgangspunt voor de gemeente en de provincie vormen een integrale en 
duurzame oplossing voor de problematiek rondom de overweg. De staatssecretaris heeft dit 
ondersteund tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer in juli jl. 

• Het Ministerie van I&M verlangt van de regio dat er integraal naar alle mogelijke 
oplossingsrichtingen gekeken wordt. Nu sluit het ministerie van I&M zelf op voorhand al een 
integrale effectieve oplossingsrichting uit van nader onderzoek; 



• Kosteneffectiviteit. Zonder de kosten en effectiviteit van beide mogelijke maatregelen in 
beeld te brengen is een inhoudelijke objectieve afweging niet mogelijk; 

• Rijksbeleid spoorwegveiligheid. In de 3e kadernota Railveiligheid hanteert het Rijk het ‘nee, 
tenzij’-principe, waarbij ze eigenlijk geen nieuwe overwegen wil aanleggen. De oplossing met 
gesplitste overwegen past in principe niet binnen dit beleid; 

• Spelregels. Door nu sterk te focussen op de kosteneffectiviteit van de tunnel en uit te 
spreken dat een tunnel van 45 miljoen te duur is, verandert het Ministerie van I&M feitelijk 
de spelregels gedurende ‘de wedstrijd’; 

• Een tunnel is in principe wel een mogelijke oplossingsrichting. In Groningen en Diemen zijn 
reeds tunnels uit het LVO-programma gefinancierd/toegezegd; 

• Toekomstige ontwikkelingen. Het Ministerie van I&M weigert de toekomstige 
ontwikkelingen (IC Eindhoven-Düsseldorf, Railterminal, Maaslijn, 3e spoor Betuweroute en 
doortrekking Guliksebaan) mee te nemen, omdat deze besluiten in hun ogen niet 
onomkeerbaar zijn; 

• Goederentreinen. In de modelberekeningen die ten grondslag liggen aan de berekening van 
de dichtlig- en wachttijden is ten onrechte geen rekening gehouden met goederentreinen. 
Enerzijds wordt gesteld dat de omleidingen van de Betuweroute maar ‘tijdelijk’ zijn. 
Anderzijds stelt het Ministerie van I&M dat het goederenvervoer via Venlo (na bouw van het 
3e spoor Betuweroute) afneemt. 

 
Een dezer dagen heeft staatssecretaris Dijksma u, de Tweede Kamer, schriftelijk geïnformeerd over 
de voortgang van het LVO-programma en de Vierpaardjes in het bijzonder. De gemeenteraad wenst 
unaniem in te blijven zetten op opname van de variant met ondertunneling (oplossing 4) in het 
vervolgproces, en zal blijven benadrukken dat hiermee een adequate, toekomstbestendige oplossing 
van dit bereikbaarheidsprobleem van de logistiek hotspot Venlo wordt gerealiseerd. De oplossing 
mag, wat ons betreft, ook buiten het LVO-programma worden gevonden, mits deze maar structureel 
en toekomstvast is. Hiervoor blijft onze gemeente, samen met de provincie, in gesprek met de 
staatssecretaris en haar ministerie. De gemeenteraad steunt het gemeentebestuur hier unaniem en 
volledig in. 
 
Wij hopen dat u de wens van onze raad mee zult nemen tijdens uw beraadslagingen. 
 
Hoogachtend, 
 
Erik Manders                   Maurice Houba              Tom Verhaegh                Leon van den Beucken 
PvdA Venlo                       VVD Venlo                       CDA Venlo                        VenLokaal 
 
Peter van Crooy              Ton Heerschop               Ineke Hendrickx             Frans Aerts 
LokaleDemocraten          SP Venlo                          GroenLinks Venlo           D66 Venlo 
 
 
 
 
Een afschrift van deze brief is ook verstuurd aan: 
- Staatssecretaris mevr. Dijksma (Ministerie van I&M); 
- College van Gedeputeerde Staten van Limburg; 
- College van Burgemeester en Wethouder van Venlo; 
- Leden van Provinciale Staten van Limburg; 
- Leden van het parlement van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (D). 
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