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Geachte leden van de Staten,

Deze week is een nieuwe Kamerbrief verschenen over de decentralisatie
van de sprinters van de NS. Dit op de lijnen Zwolle - Groningen en
Leeuwarden - Zwolle. 

Zolang dit dossier speelt tussen de regio en het Rijk heeft u hierover
geen enkele officiële collegebrief ontvangen waarin u gevraagd werd
voor de zogenaamde 'wensen' en 'bedenkingen'. Terwijl u finaal wel
over de uiteindelijke aanbesteding gaat. Daarbij is het voor de regio
Noord-Nederland beter als zij de regie neemt over de sprinters tussen
Zwolle en Groningen/Leeuwarden. Dit biedt ook op een andere manier
perspectief voor de noordelijke lijnen. 

U zou de sprinters vanuit Zwolle door kunnen laten rijden naar
Harlingen Haven of naar de veerboot naar Borkum in de Eemshaven.
Dit wordt simpeler als het noordelijke netwerk compleet elektrificatie
krijgt. De eerste concessie zou slim zijn deze maar 10 jaar te laten
lopen 2025 - 2035. Dat bij de volgende aanbesteding het in een
integraal pakket samen met de noordelijke spoorlijnen op de markt
gezet wordt. 

Daarom advies deze sprinter diensten over te nemen van de NS. Dat
hier net nieuwe sprinters ingezet worden is puur een charme-offensief.
Iets waar u als politiek doorheen kijken moet. Voor de regio Noord-
Nederland is de NS altijd de minst betrouwbare partner als het gaat om
ontsluiting van de regio. De NS was de grootste dwarsligger voor de
snelle trein naar de Randstad. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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Geachte voorzitter, 


Eind mei 2018 heb ik u geïnformeerd over de bouwstenen en de planning om te 


komen tot een besluit in 2020 over de ordening en sturing op het spoor na 20241. 


Onderdeel van het proces om te komen tot integrale besluitvorming in het 


voorjaar van 2020, zijn de stappen die worden gezet met de betrokken provincies 


om afspraken te maken over de mogelijke decentralisaties van sprinterdiensten uit 


het regeerakkoord2. Uw Kamer heeft verzocht hierover een stand van zaken te 


ontvangen voor het AO Spoor van 4 april 20193.  


 


Op 20 november 2018 heb ik u geïnformeerd over de uitkomsten van de 


quickscan mogelijke decentralisatie van vier sprinterdiensten4. De quickscan gaf 


feitelijke informatie per lijn over de mogelijke functie/plaats van de sprinterdienst 


in het regionaal OV op basis van reizigersstromen en overstaprelaties, of en hoe 


de lijn te exploiteren is op bestaande infrastructuur (inpasbaarheid) en mogelijke 


effecten van samenloop. De resultaten lieten zien dat mogelijke decentralisatie 


van de sprinterdiensten Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Groningen het meest 


kansrijk is onder andere gezien de ligging van de lijnen in het netwerk. 


Decentralisatie van de lijn Apeldoorn-Enschede (via Almelo en Hengelo) is minder 


kansrijk gezien de drukte op het traject waardoor bij decentralisatie goed moet 


worden gekeken naar samenloop, perroncapaciteit en geluidsbelasting. Een 


mogelijke decentralisatie van de sprinterdienst Dordrecht-Breda is het minst 


kansrijk, aldus de quickscan. 


 


De quickscan was een eerste stap in de uitwerking van afspraken in het 


regeerakkoord. Zoals de rapportage over de quickscan aangaf, kon op basis van 


de resultaten nog geen definitieve uitspraak worden gedaan of en in welke mate 


decentralisatie bijdraagt aan een regionaal geïntegreerd aanbod van trein, 


tram/metro en bus dan wel een beter product voor de reizigers. Ik heb daarom 


afgesproken met bestuurders van de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en 


Overijssel voor de sprinterdiensten Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden en de 


bestuurders van de provincies Overijssel en Gelderland voor de sprinterdienst 


                                                
1 Kamerstukken II, 2017/18, 29 984, nr. 768 d.d. 30 mei 2018. 
2 Het gaat om één of meer van de lijnen Apeldoorn-Enschede, Zwolle-Groningen/Leeuwarden en Dordrecht-Breda (in 


combinatie met de Merwede-Lingelijn). 
3 Besluitenlijst van de procedurevergadering IenW van woensdag 27 maart, 2019, agendapunt 33. 
4 Kamerstukken II, 2018/19, 29 984, nr. 797. 
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Apeldoorn-Enschede, verder te verkennen of tot onderhandelingen over een 


decentralisatieovereenkomst kan worden overgegaan.  


 


Inmiddels heb ik met de betrokken provincies afspraken gemaakt over de stappen 


die we gezamenlijk willen zetten om begin 2020 een principe-afspraak te hebben 


over het al dan niet decentraliseren van de sprinterdiensten. Deze principe-


afspraak is onderdeel van het integrale besluit over de wijze waarop de nieuwe 


vervoerconcessie voor het hoofdrailnet voor de periode 2025-2034 zal worden 


vormgegeven. We zijn gestart met een gezamenlijk onderzoek of met de 


mogelijke decentralisaties een beter regionaal geïntegreerd aanbod voor de 


reiziger kan worden gerealiseerd. De eerder uitgevoerde quickscan wordt hiertoe 


uitgebreid met een analyse gebaseerd op reizigersdata. De aanvraag hiervoor aan 


de informatiehuishouding van het NOVB is inmiddels goedgekeurd en de analyses 


door een extern bureau zullen binnenkort starten. Naast het vaststellen van 


mogelijke verbeteringen voor de reiziger is een belangrijke vraag onder welke 


(financiële) voorwaarden decentralisatie zou kunnen plaatsvinden.  


 


Mijn inzet is om rond de zomer met de nieuwe provinciale colleges te bespreken of 


mogelijke decentralisaties kansrijk zijn en welke voorwaarden nog moeten worden 


ingevuld. Of dat lukt is ook afhankelijk van het tempo van de collegevorming in de 


betrokken provincies. Bij de gesprekken wordt ook het Toekomstbeeld OV 


betrokken. Ik zal u informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de 


betrokken provincies. 


 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 
 
 
 
S. van Veldhoven - Van der Meer 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

Datum 2 april 2019 

Betreft Planning mogelijke decentralisatie sprinterdiensten uit het 

regeerakkoord 

Geachte voorzitter, 

Eind mei 2018 heb ik u geïnformeerd over de bouwstenen en de planning om te 

komen tot een besluit in 2020 over de ordening en sturing op het spoor na 20241. 

Onderdeel van het proces om te komen tot integrale besluitvorming in het 

voorjaar van 2020, zijn de stappen die worden gezet met de betrokken provincies 

om afspraken te maken over de mogelijke decentralisaties van sprinterdiensten uit 

het regeerakkoord2. Uw Kamer heeft verzocht hierover een stand van zaken te 

ontvangen voor het AO Spoor van 4 april 20193.  

Op 20 november 2018 heb ik u geïnformeerd over de uitkomsten van de 

quickscan mogelijke decentralisatie van vier sprinterdiensten4. De quickscan gaf 

feitelijke informatie per lijn over de mogelijke functie/plaats van de sprinterdienst 

in het regionaal OV op basis van reizigersstromen en overstaprelaties, of en hoe 

de lijn te exploiteren is op bestaande infrastructuur (inpasbaarheid) en mogelijke 

effecten van samenloop. De resultaten lieten zien dat mogelijke decentralisatie 

van de sprinterdiensten Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Groningen het meest 

kansrijk is onder andere gezien de ligging van de lijnen in het netwerk. 

Decentralisatie van de lijn Apeldoorn-Enschede (via Almelo en Hengelo) is minder 

kansrijk gezien de drukte op het traject waardoor bij decentralisatie goed moet 

worden gekeken naar samenloop, perroncapaciteit en geluidsbelasting. Een 

mogelijke decentralisatie van de sprinterdienst Dordrecht-Breda is het minst 

kansrijk, aldus de quickscan. 

De quickscan was een eerste stap in de uitwerking van afspraken in het 

regeerakkoord. Zoals de rapportage over de quickscan aangaf, kon op basis van 

de resultaten nog geen definitieve uitspraak worden gedaan of en in welke mate 

decentralisatie bijdraagt aan een regionaal geïntegreerd aanbod van trein, 

tram/metro en bus dan wel een beter product voor de reizigers. Ik heb daarom 

afgesproken met bestuurders van de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en 

Overijssel voor de sprinterdiensten Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden en de 

bestuurders van de provincies Overijssel en Gelderland voor de sprinterdienst 

1 Kamerstukken II, 2017/18, 29 984, nr. 768 d.d. 30 mei 2018. 
2 Het gaat om één of meer van de lijnen Apeldoorn-Enschede, Zwolle-Groningen/Leeuwarden en Dordrecht-Breda (in 

combinatie met de Merwede-Lingelijn). 
3 Besluitenlijst van de procedurevergadering IenW van woensdag 27 maart, 2019, agendapunt 33.
4 Kamerstukken II, 2018/19, 29 984, nr. 797.
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Apeldoorn-Enschede, verder te verkennen of tot onderhandelingen over een 

decentralisatieovereenkomst kan worden overgegaan.  

Inmiddels heb ik met de betrokken provincies afspraken gemaakt over de stappen 

die we gezamenlijk willen zetten om begin 2020 een principe-afspraak te hebben 

over het al dan niet decentraliseren van de sprinterdiensten. Deze principe-

afspraak is onderdeel van het integrale besluit over de wijze waarop de nieuwe 

vervoerconcessie voor het hoofdrailnet voor de periode 2025-2034 zal worden 

vormgegeven. We zijn gestart met een gezamenlijk onderzoek of met de 

mogelijke decentralisaties een beter regionaal geïntegreerd aanbod voor de 

reiziger kan worden gerealiseerd. De eerder uitgevoerde quickscan wordt hiertoe 

uitgebreid met een analyse gebaseerd op reizigersdata. De aanvraag hiervoor aan 

de informatiehuishouding van het NOVB is inmiddels goedgekeurd en de analyses 

door een extern bureau zullen binnenkort starten. Naast het vaststellen van 

mogelijke verbeteringen voor de reiziger is een belangrijke vraag onder welke 

(financiële) voorwaarden decentralisatie zou kunnen plaatsvinden.  

Mijn inzet is om rond de zomer met de nieuwe provinciale colleges te bespreken of 

mogelijke decentralisaties kansrijk zijn en welke voorwaarden nog moeten worden 

ingevuld. Of dat lukt is ook afhankelijk van het tempo van de collegevorming in de 

betrokken provincies. Bij de gesprekken wordt ook het Toekomstbeeld OV 

betrokken. Ik zal u informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de 

betrokken provincies. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

S. van Veldhoven - Van der Meer
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