
Proøinciehøis '\ùüesterbrink r, Assen r (o592) 36 t, tt
fostudres Postbus rzz,94oo ac Assen n (o5gz) J6 t7 77
g'ww.drenthe.nl provinci renthe

Aan:
de heer T. Stelpstra

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 12 juli2O13

O ns kenm erk 281201 3004834
Onderwerp: Beantwoording schriftel'rjke vragen ex artikel 41 RvO van de Christenunie
over de spoorverbinding van Zwolle naar Groningen en Leeuwarden.

Geachte heer Stelpstra,

Op 27 juni 2013 zijn uw schriftelijke vragen binnen gekomen over het verhogen van de

snelheid op de spoorverbindingen van Zwolle naar Groningen en Leeuwarden. Deze

vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Bent u bekend met de aangenomen Tweede Kamermotie Dík-Faber / van Tongeren
(kamerstuk 22026 nr. 422 gewijzigd) over de aanschaf van intercity-treinen die

tenminste 200 km/uur kunnen?

Antwoord 1

Ja, wij zijn bekend met de motie, ingediend op 19 juni 2013, door de leden
Dik-Faber en van Tongeren.

Yraao2
Bent u bekend met de brief van NS van 6 juni 2013 aan staatssecretaris Mansveld
(kamerstuk 22026 nr. 403 bijlage blz. 121over het conceptplan voor de toekomstige
dienstregeling van de HSL-Zuid waarin wordt voorgesteld HSL-treinen te laten

doorr'rjden naar Zwolle? ls het u ook opgevallen dat hierbij niet gekeken is naar de
verbinding richting Leeuwarden en Groningen?

Antwoord 2
Ja, deze brief is bij ons bekend. ln deze brief wordt gemeld dat de aansluiting

van de Hanzelijn op het hogesnelheidsnetwerk wordt onderzocht.



Vraaq 3

Deelt u de mening dat het voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-
Nederland van belang is dat de HSL treinen niet stoppen in Zwolle maar ook verder
gaan doorrijden naar Noord-Nederland en dat het ook wenselijk is dat de maximale
snelheid ten noorden van Zwolle wordt verhoogd?

Antwoord 3
Ja, voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland zijn
HSl-sfafions in Zwolle, Assen, Groningen en Leeuwarden belangrijk.

Vraaq 4
Bent u ermee bekend dat de Hanzelijn nu al geschikt is voor 200 km/uur waardoor het
voor de hand ligt dat op dit traject de eerste nieuwe intercity's die geschikt zijn voor
hogere snelheden van tenminste 200 km/uur zullen worden ingezet? Bent u bereid te
lobbyen bij het ministerie van lnfrastructuur & Milieu en bij de NS voor het doorrijden
van snelle treinen (intercity's en/of HSL) naar Noord-Nederland?

Antwoord 4
Ja, zoals u in het antwoord op vraag 9 kunt lezen, zal Noord-Nederland zowel
bestuurlijk als ambtelijk participeren in OV-SAAL, waarin ook het Ministerie
van lnfrastructuur & Milieu en NS ver-tegenwoordigd zijn.

Vraao 5

Welke mogelijkheden ziet u om ook op de spoorcorridors Zwolle-Groningen en Zwolle-
Leeuwarden de komende jaren de maximum snelheid te verhogen? Bent u bereid de
hiervoor benodigde maatregelen in de infrastructuur in kaart te brengen in een lange
termijnvisie voor deze spoorlijnen en daarbijte bezien welke maatregelen het meest
pragmatisch zijn en hoe deze maatregelen slim gefaseerd kunnen worden zodat de
reiziger snel kan profiteren van de eerste snelheidswinst?

Antwoord 5
Op kofte termijn zien we geen mogelijkheden. Als de maximale snelheid
omhoog gaat naar 200 km/h zullen de sporen verder uit elkaar moeten
worden gelegd. Ook zullen veelgelijkvloerse overwegen moeten verdwijnen.
Dit heeft aanzienlijke ruimtelijke consequenties. Ieyens zalde
energievoorziening moeten worden aangepast. Het invoeren van ERTMS is
een belangrijke voorwaarde. De kosten voor de genoemde aanpassingen in
Noord-Nederland bedragen honderden miljoenen euro's. Vooralsnog zien w|
dit daarom als een lange termijn perspectief.



Vraaq 6

Bent u ermee bekend dat voor het verhogen van de maximum snelheid naar
snelheden boven de 160 km/uur in ieder gevalde invoering van het

spoorbeveiligingssysteem ERTMS randvoorwaardelijk is en dat de regering
momenteel bezig is met het opstellen van de zogenaamde Railmap ERTMS waarin
wordt bepaald hoe ERTMS zal worden ingevoerd en welke trajecten in Nederland als
eerste van ERTMS zullen worden voorzien? Bent u ermee bekend dat deze Railmap
ERTMS dit najaar zal verschijnen?

Antwoord 6
Ja, ERMTS is het veiligherdssysteem van de toekomst. Daarom wordt het als
randvoorwaardelijk genoemd voor het verhogen van een maximum snelheid
boven de 160 km/uur.

VraaqT
Bent u ermee bekend dat de maximum snelheid tussen Almere en Lelystad relatief
makkelijk kan worden verhoogd omdat op dit traject geen spoorwegovergangen zijn
en invoering van ERTMS de belangrijkste maatregel is?

Antwoord 7

Vraaq I
Bent u ermee bekend dat met ERTMS treinen dichter op elkaar kunnen rijden en dit
een bijdrage kan leveren aan de verdere reductie van de capaciteitsknelpunten rond
station Zwolle?

Antwoord I
Ja, maar dit kan ook zonder ERIMS. ln het project seinoptimalisatie Meppel-
Zwolle wordt de seinplaatsing zodanig aangepast dat treinen op dit traject
elkaar snel kunnen opvolgen, waardoor de capaciteit groter wordt en door
kortere overstaptijden de aansluitingen in Zwolle, Groningen en Leeuwarden
verbetere n. Se i noptim al isatie Meppel-Zwol le i s ond erd eel van d e Motie
Koopmansprojecte n in Noord Nederland.

Vraaq 9
Bent u bereid samen met de andere noordelijke provincies bij staatssecretaris
Mansveld er op aan te dringen dat ERTMS zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd
tussen Almere en Lelystad en vervolgens op de corridors Zwolle-Groningen en

Zwolle-Leeuwarden en deze lijnen hoge prioriteit te geven in de Railmap ERTMS?

Ja.



De keuzes in OV-SAAL zijn bepalend voar de kwaliteit van de verbinding van
Noord Nederland met de Randstad. ln dit project wordt ondermeer gekeken
n a ar ERTIúS (verkortirtg opvolgtijd en) e n ged e elte lijke viersporig heid
(inhaÍen).

de heer drs. B.F. Fotjer, plv, secretarls



Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
in de provincie Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen. 
 
 
Datum: 27 juni 2013 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van Provinciale Staten, over de spoorverbindingen van Zwolle naar 
Groningen en Leeuwarden. 
 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Op 25 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de problematiek met betrekking 
tot de Fyra. Bij dat debat zijn enkele moties aangenomen die van belang zijn voor het 
noorden. Naar aanleiding daarvan wil ik u de volgende vragen stellen.  
 

1. Bent u bekend met de aangenomen Tweede Kamermotie Dik-Faber/Van Tongeren 
(Kamerstuk 22026 nr. 422 gewijzigd) over de aanschaf van intercity-treinen die 
tenminste 200 km/uur kunnen? (zie bijlage) 

2. Bent u bekend brief van NS van 6 juni 2013 aan staatssecretaris Mansveld (Kamerstuk 
22026 nr. 403 bijlage blz. 12) over het concept plan voor de toekomstige dienstregeling 
van de HSL-Zuid waarin wordt voorgesteld HSL-treinen te laten doorrijden naar 
Zwolle? Is het u ook opgevallen dat hierbij niet gekeken is naar de verbindingen 
richting Leeuwarden en Groningen? (zie bijlage) 

3. Deelt u de mening dat het voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-
Nederland van belang is dat de HSL treinen niet stoppen in Zwolle maar ook verder 
gaan doorrijden naar Noord-Nederland en dat het ook wenselijk is dat de maximale 
snelheid ten noorden van Zwolle wordt verhoogd? 

4. Bent u ermee bekend dat de Hanzelijn nu al geschikt is voor 200 km/uur waardoor het 
voor de hand ligt dat op dit traject de eerste nieuwe intercities die geschikt zijn voor 
hogere snelheden van tenminste 200 km/uur zullen worden ingezet? Bent u bereid te 
lobbyen bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu en bij de NS voor het doorrijden 
van snelle treinen (intercities en/of HSL) naar Noord-Nederland? 

5. Welke mogelijkheden ziet u om ook op de spoorcorridors Zwolle-Groningen en Zwolle-
Leeuwarden de komende jaren de maximum snelheid te verhogen? Bent u bereid de 
hiervoor benodigde maatregelen in de infrastructuur in kaart te brengen in een lange 
termijnvisie voor deze spoorlijnen en daarbij te bezien welke maatregelen het meest 
pragmatisch zijn en hoe deze maatregelen slim gefaseerd kunnen worden zodat de 
reiziger snel kan profiteren van de eerste snelheidswinst? 

6. Bent u ermee bekend dat voor het verhogen van de maximum snelheid naar snelheden 
boven de 160 km/uur in ieder geval de invoering van het spoorbeveiligingssysteem 
ERTMS randvoorwaardelijk is en dat de regering momenteel bezig is met het opstellen 
van de zogenaamde Railmap ERTMS waarin wordt bepaald hoe ERTMS zal worden 



ingevoerd en welke trajecten in Nederland als eerste van ERTMS zullen worden 
voorzien? Bent u ermee bekend dat deze Railmap ERTMS dit najaar zal verschijnen? 

7. Bent u ermee bekend dat de maximum snelheid tussen Almere en Lelystad relatief 
makkelijk kan worden verhoogd omdat op dit traject geen spoorwegovergangen zijn en 
invoering van ERTMS de belangrijkste maatregel is? 

8. Bent u ermee bekend dat met ERTMS treinen dichter op elkaar kunnen rijden en dit 
een bijdrage kan leveren aan de verdere reductie van de capaciteitsknelpunten rond 
station Zwolle? 

9. Bent u bereid samen met de andere noordelijke provincies bij staatssecretaris 
Mansveld er op aan te dringen dat ERTMS zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd tussen 
Almere en Lelystad en vervolgens op de corridors Zwolle-Groningen en Zwolle-
Leeuwarden en deze lijnen hoge prioriteit te geven in de Railmap ERTMS? 

 
Hoogachtend 
Tjisse Stelpstra  
Statenfractie ChristenUnie 
 
t.stelpstra@drenthe.nl 
 
fractiesecretariaat: 
G.L. Hendriks 
Mussenveld 209 
7827 AP Emmen 
 


