
proeincieht'tis l7esterbrink r, Assen
postadres Postbus rzz,94oo ec Assen

www.drenthe.nl
(o592) 36 55 55

provinci renthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 27 augustus 2015
Ons kenmerk 35 13.212015003683

Behandeld door de heer M. Courtz (0592) 36 53 13

Onderwerp: Ontwikkelvisie en meerjarenbegroting Vechtdallijnen

Geachte voorzitter/leden,

Op 17 december 2014 bent u schriftelijk geTnformeerd over de treinconcessie Vecht-

dallijnen (Zwolle-Emmen en Almelo-Mariënberg). Deze Statenbrief gaf u aanleiding

om tijdens de Statencommissie Omgevingsbeleid van 11 februari 2015 verhelderende

vragen te stellen over de onzekerheden met betrekking tot de begroting van de

Vechtdallijnen. Door gedeputeerde Brink is toegezegd dat uw Staten meer inzicht

krijgen in de (meerjaren)begroting van de Vechtdallijnen, inclusief de ontwikkelvisie
om de treinconcessie verder te ontwikkelen en de begroting gezonder te maken. Met

deze brief wordt de toezegging ingevuld.

Meeriarenbegroting
De begroting van de Vechtdallijnen staat onder druk. De kosten van de exploitatie en

het gebruik van het spoor zijn hoger dan de reizigersopbrengsten en de BDU-bij-

dragen van het Rijk. Er moet dus structureel een bijdrage van de provincies Drenthe

en Overijssel bij om de begroting sluitend te maken. De provincie Drenthe is financieel

verantwoordelijk voor 36% van de begroting van de treindienst Zwolle-Emmen. De

provincie Overijssel is dat voor de overige 640/o en voor de treindienst Almelo-
Mariënberg.
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De bijdrage van de provincie Drenthe is in 2014 geprognosticeerd op € 500.000,- en

voor 2015 wordt uitgegaan van een vergelijkbaar tekort. De verwachting is dat de

komende jaren dit zal afnemen door een hogere stijging van de reizigersopbrengsten

dan de stijging van de exploitatiekosten. Uitgaande van een realistische prognose qua

groei van de reizigersopbrengsten, door te investeren in diverse ontwikkelopties, lijkt

de exploitatiebegroting voor de treindienst Zwolle-Emmen vanaf 2025 zonder provin-

ciale bijdrage sluitend. De treindienst Almelo-Mariënberg kan door lagere reizigers-

aantallen niet zonder provinciale bijdrage (van Overijssel).

tto%

rm%

9re6

8(f/"

tú6

6(Y"

5U%

4úo

l096

2Vo

Lú/6

OYo

ItlI T

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ).O27

Ov e rz i cht koste ndekki ng sg ra ad Zwol le-Emme n

Reizigersopbrengsten (blauw), BDU (oranje), bijdrage provincies (rood) en'winst' (groen)

Toelichting begroting
Door bepalende externe factoren hebben de opdrachtgevende provincies maar een

beperkte invloed op de begroting. Men kan alleen bijsturen in de exploitatie van de

treindiensten (toevoegen of vervallen van ritten), de hoogte van het tarief en indirect

door (mede) te investeren in de concessie Vechtdallijnen en haar omgeving. De pro-

vincies hebben voor de lange termijn de doelstelling om de treinconcessie verder te
ontwikkelen tot een financieel gezonde treinconcessie. De in de ontwikkelvisie be-

schreven ontwikkelopties dienen een positieve bijdrage te leveren aan de begroting

door middel van een efficiëntere exploitatie en/of meer reizigers (kilometers).

Kosten verlagen. De kosten van de treindienst Vechtdallijnen bestaan uit exploi-
tatievergoeding Arriva, gebruiksvergoeding ProRail, beheerkosten van de con-
cessíe, ontwikkelbudget en eventuele contractueel vastgelegde bonussen. De

provincie Drenthe heeft directe invloed op:

- de exploitatievergoeding door aanpassing van het aantal (onrendabele) treinen

in de dienstregeling;
- per jaar wordt € 50.000,-- begroot voor beheerkosten. Onder beheerkosten vallen

reizigersonderzoek (OV-klantenbarometer), controle en analyses van de uitvoering

van de treindienst en kwaliteitsonderzoek. Per jaar wordt gekeken of deze kosten

verlaagd kunnen worden;
- per jaar wordt € 250.000,-- begroot als ontwikkelbudget. Deze middelen hebben

als doel om meer reizigers te trekken, zoals marketing en verbeteringen in (keten)-

voorzieningen. Bij de bestedingen wordt ook gekeken naar het nut van de inves-

tering en wordt geëvalueerd wat het succes/rendement was;
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ter stimulering van de uitvoering van de concessie door Arriva, zijn contractuele

afspraken gemaakt over bonussen voor de opdrachtgeverstevredenheid. Dit is

maximaal € 200.000,-- per Jaar.

De provincie Drenthe heeft geen of indirecte invloed op:

- de jaarlijkse aanpassing van de exploitatiekosten op basis van de OV-index. Hierbij

wordt rekening gehouden met wijzigingen van personeelskosten en brandstof-

kosten. De OV-index wordt landelijk door een onafhankelijke commissie vast-
gesteld;

- de gebruiksvergoeding van ProRail, die wordt vastgesteld door ProRail. De ge-

bruiksvergoeding is in 2015 mel12,5o/o gestegen. ln 2016 is wederom een stijging

van t 10% voorzien. Tegen deze stijging van de gebruiksvergoeding heeft de

Federatie Mobiliteitsbedrrjven Nederland (Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia)

een klacht ingediend bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). De ACM heeft

de klacht over de berekeningswijze en de onderhandelbaarheid van de gebruiks-

vergoedingen gegrond verklaard en ProRail opdracht gegeven om de tarieven voor
(alleen) 2016 te herzien. Die herziening raakt alle spoorwegondernemingen, maar

op dit moment is het nog onduidelijk welke impact deze zal hebben op de be-
groting van de Vechtdallijnen. Via de vervoerder en als provincie zal gelobbyd

blijven worden voor een lagere gebruiksvergoeding en meer transparantie over

waar deze op gebaseerd is. Op basis van deze informatie wordt samen met

ProRail, NS Stations, gemeenten en andere vervoerders gewerkt aan verdere kos-

tenbesparingen, bijvoorbeeld in het verduurzamen van stations of het gezamenlijk

oppakken van beheer en onderhoud van stations(omgevingen);
- contractueel vastgelegde bonussen gebaseerd op de reizigerstevredenheid

(OV-klantenbarometer) en groei van het aantal reizigers. Dit kan oplopen tot
maximaal € 450.000,-- per jaar voor bonussen en 50% van de meeropbrengsten

door reizigersgroei.

Opbrengsten verhogen. De opbrengsúen van de treindienst komen uit twee on-
derdelen: de reizigersopbrengsten en de bijdrage van het Rijk (BDU)

De provincie Drenthe heeft directe invloed op:
- de reizigersopbrengsten komen voort uit verkochte reizen. De taneven worden

door de regio zelf vastgesteld. Tot op heden zijn de tarieven gelijk gehouden met

het NS{arief. Ook de stijgingen worden overgenomen, met goedkeuring van het

ROCOV (Regionaal overleg Consumenten OV). Hogere stijgingen zullen veel

weerstand opleveren (en waarschijnlijk minder reizigers) en lagere tarieven een
grotere provinciale bijdrage om de begroting sluitend te krijgen;

- verbeteren van het treinproduct, waardoor meer reizigers gebruik gaan maken van

de Vechtdallijnen. Dit kan door de implementatie van diverse ontwikkelopties die

zijn beschreven in de ontwikkelvisie, zoals het aanbieden van combikaarten (reis +

toegang), verbeteren van ketenvoorzieningen (P+R, fiets) en het versnellen van de

reistijd door uitbreidingen/aanpassingen in de infrastructuur.

De provincie Drenthe heeft geen of indirecte invloed op:

- de reizigersopbrengsten uit abonnementen (NS en studenten OV-kaart). De op-

brengsten van de studenten OV-kaart staan onder druk, teruijl t 40o/o van de rei-

zigers met deze kaart reist. De verdeling van de gelden wordt veranderd naar een

eerlijker systeem (betaling naar gebruik). lndien straks ook de MBO-scholieren de

beschikking krijgen over een studenten OV-kaart, zal dit gevolgen hebben voor de
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opbrengsten. Het is alleen nog niet bekend of dit positief of negatief zal uitvallen.
Deze situatie is vergelijkbaar met het OV Bureau Groningen Drenthe;
de bijdrage van het Rijk wordt tot dit jaar uitgekeerd via de BDU. Deze bijdrage

voor onrendabele treindiensten wordt ieder jaar geïndexeerd ook al was deze in
2014 heel klein (0,'1 96%). Per 2016 zal de bijdrage via het Provinciefonds worden
overgemaakt. Hiermee vervalt de indexering en zal de hoogte van de bijdrage
waarschijnlijk afhangen van de hoogte van de totale begroting van Nederland.

Ontwikkelvisie Vechtdallij nen
Bij het ontwikkelen van de visie Vechtdallijnen 2017-2027 is gezocht naar het optimum
tussen de gewenste dienstregeling en de bijbehorende exploitatiekosten. Ook de
kosten van eventuele aanpassingen van de infrastructuur spelen hierbij een belang-
rijke rol. De budgetten voor zowel de exploitatie als de infrastructuur zijn beperkt. Om
tot een optimum te komen, is gezocht naar een dienstregeling die past bij de ver-
voersvraag en de wensen van de reizigers. Daarnaast zal de treindienst verder ont-
wikkeld worden tot een'duurzame en financieel gezonde'treindienst. Het ontwikkelen
kunnen de provincies Overijssel en Drenthe niet alleen, maar samen met onder ande-
re NS, ProRail, gemeenten, belangenorganisaties en natuurlijk de reizigers.

Wensbeeld
Het wensbeeld van de Vechtdallijnen is een treindienst Zwolle-Emmen met twee snel-
treinen en twee stoptreinen op het gehele traject. Voor de treindienst Almelo-
Mariënberg is het wensbeeld een rechtstreekse verbinding Almelo-Hardenberg. Het
wensbeeld Zwolle-Emmen is op korte termijn niet te realiseren. Om hier naartoe te
werken, wordt ingezet op het gefaseerd invoeren van extra treinen tussen Emmen en

Coevorden en het aantrekken van extra reizigers om deze uitbreidingen verantwoord
te kunnen exploiteren.
De treindienst Almelo-Mariënberg zal in december 2016 worden doorgetrokken naar
Hardenberg. Hiermee zal voor veel reizigers de overstap in Mariënberg komen te ver-

vallen. Tegelijkertijd wordt station Geerdijk gesloten.

Reeds uitgevoerde ontwikkelingen
- De grootste ontwikkeling is de aanbesteding van de treinconcessie Vechtdal-

lijnen geweest. Op basis van eisen en wensen van de opdrachtgevende pro-

vincies hebben vervoerders hun aanbiedingen gedaan. De winnaar was Arriva
Nederland BV, die voor een vergelijkbaar budget meer treinritten heeft aange-
boden en nieuwe treinen heeft aangeschaft voor Zwolle-Emmen.

- Een belangrijk onderdeel van de aanbesteding was de invoering spitstreinen
Zwolle-Coevorden v.v. Op werkdagen worden elf ritten aangeboden, waarvan zes
in de ochtendspits en vijf in de avondspits.

- Diverse marketingacties, zoals Kids4nix (gratis reizen voor kinderen in de school-
vakanties), sponsoring van de Station-tot-stationsloop Dalfsen-Ommen, stimulering
OV-chipkaart-gebruik en invoering langeafstandkorting (opheffen kortingopbouw-

breuk bij overgang tussen NS en regionale vervoerders).

Reeds besloten, maar nog uit te voeren ontwikkelingen
- De eerste stap is de uitbreiding van de infrastructuur bij station Emmen-Zuid met

een tweede spoor en perron. Hierdoor wordt de huidige dienstregeling verder ge-

optimaliseerd. De reistijd neemt af met vier minuten, wat hopelijk zal leiden tot

extra reizigers. De kosten van de uitbreiding zijn geraamd op€ 10,26 miljoen, die
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gefinancierd worden uit het RSP-budget van de provincie Drenthe. De realisatie

van de uitbreiding Emmen-Zuid is gepland in2017.
De uitbreiding van station Emmen-Zuid maakt frequentieverhoging mogelijk

tussen Emmen en Coevorden. ln eerste instantie gaat het hierbij om drie spits-

treinen in de ochtendspits van Emmen naar Zwolle (in één richting dus) en drie
spitstreinen in avondspits in de andere richting. Deze spitstreinen zullen tussen
Emmen en Coevorden alleen station Emmen-Zuid bedienen. Tegelijkertijd zullen

de reguliere treinen ook stoppen in Dalen en Gramsbergen, waardoor ook deze

stations in de spits tweemaal per uur bediend worden.
Doortrekking Almelo-Mariënberg naar Hardenberg, inclusief de sluiting van

station Geerdijk. Hierdoor vervalt voor veel reizigers de overstap in Mariénberg.
Beter Benutten Regionaal Spoor: uitbreiding van de treincapaciteit met drie tus-

senbakken GTW voor Zwolle-Emmen. De oplevering is op 4 september 2015.
Project Beter Benutten Spitsmijden regio Zwolle. Door verschuiven van de aan-
vangstijden van scholen in de regio Zwolle kunnen vervoersstromen uit elkaar
worden gehaald en kan de piek worden verkleind. Hierdoor wordt de beschikbare
capaciteit beter benut.
Stationsoutillage Zwolle-Emmen. ProRail zal voor 2020 de stationsoutillage van

de stations langs de lijn Zwolle-Emmen vervangen. De nieuwe stationsoutillage zal

een positieve bijdrage hebben aan de uitstraling van het treinproduct Trein in het

algemeen en de Vechtdallijnen in het bijzonder. Het gaat hierbij onder andere om
banken, lantaarnpalen, informatiezuilen en automaten.
Aanleg tweede perron Ommen. Vanwege een te smal perron op station Ommen

en het grote aantal in- en uitstappers ontstaat er in de huidige situatie een transfer-
probleem, vandaar dat ProRail een extra perron wil realiseren. Het eilandperron

bedient dan slechts één spoor in plaats van twee sporen in de huidige situatie.
Schouw stations (samen met NS Stations, ProRail en de desbetreffende ge-

meente). lnventarisatie van de bestaande situatie op en rond de stations. Hierbij
gaat het om de onderhoudsstaat, onduidelijke of ontbrekende bewegwijzering, so-
ciaal onveilige situaties, verkeersonveilige situaties, capaciteit van

P+R/fietsenstallingen, etc. ln november 2014 heeft de stationsschouw Emmen,

Emmen-Zuid en Nieuw-Amsterdam plaatsgevonden. Op dit moment worden knel-
punten vertaald naar, indien mogelijk, concrete acties.
Diverse marketingacties, zoals combiticket Wildlands Adventure Zoo Emmen,

Vechtdallijnen winteractie en promotie Trein in plaats van auto.

Voorgestelde ontwikkel in gen infrastructuu r & exploitatie
- Uitbreiding dienstregeling van de spitstrein Emmen-Coevorden. Gefaseerd

uitbouwen van het aantal spitstreinen Emmen-Zwolle in de spitsrichting met als

eindbeeld spitstreinen in twee richtingen.
- Realisatie zuidelijke spooraansluiting Emmtec Park (project gemeente

Emmen). ln de huidige situatie moeten de goederentreinen rangeren op het

emplacement van station Emmen, wat zorgt voor overlast in Emmen. De goe-

derentreinen rijden twee keer het spoor tussen het Emmtec Park en het station,
wat zorgt voor overlast voor de omwonenden, overwegen die vaker gesloten zijn

en extra exploitatiekosten voor de goederenvervoerder/verlader. Na realisatie van

de boog zijn deze problemen opgelost (vergelijkbaar met de Spoorboog

Coevorden).
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Optimalisatie exploitatie. ln gezamenlijkheid met Arriva, overige spoorver-

voerders, spooraannemers, gemeenten en ProRail wordt gekeken naar een ver-

dere efficiëntie van de exploitatie. Dit kan door bijvoorbeeld andere inzet van

treinen, kleine aanpassingen aan de infrastructuur, andere locaties van opstel-

sporen, betere bereikbaarheid opstelsporen/servicesporen, andere afspraken over

regulier onderhoud, aanpassingen aan overwegen.

Voorgestelde ontwikkelingen stations
- Platform Sociale Veiligheid. Het overleg van Arriva, de politie, het OM en de

gemeenten Emmen en Coevorden is een belangrijk instrument voor de sociale vei-

ligheid op de Vechtdallijnen. Het overleg zal, indien de ervaringen positief zijn,

moeten uitgroeien met alle gemeenten langs de lijnen. Uiteindelijk kan het leiden

tot een platform Sociale Veiligheid, dat alle initiatieven die bijdragen aan de sociale
veiligheid op de Vechtdallijnen bundelt en coördineert. De aandacht richt zich op

de treinen en de stations, inclusief de omgeving van de stations.
- Uitbreiden ketenvoorzieningen (NS/ProRail). Op diverse stations langs de

Vechtdallijnen, zoals Emmen-Zuid en Hardenberg, zijn de ketenvoorzieningen
(P+R, K+R, fietsklemmen, fietskluizen, bewaakte fietsenstalling) niet toereikend om

aan de huidige en/of de toekomstige vraag te voldoen.
- Zwolle Spoort (Ministerie lenM/ProRail). ln en om station Zwolle is project Zwolle

Spoort aan de gang. Extra perrons voor de Hanzelijn, nieuwe brede perrontunnel

en aanpassingen aan de sporen voor hogere snelheden en uitbreiding opstel-

terrein zijn onderdelen hiervan. Aan deze werkzaamheden zijn twee projecten voor
de Vechtdallijnen toegevoegd: verbreding perron l5/16 en realisatie luifel
perron 15/16. Deze worden door ProRail uitgevoerd indien er financiële mee-

vallers zijn in de totale begroting van dit project. Hiermee wordt de afwikkeling van

de reizigersstromen zowel qua capaciteit als comfort beter en wordt de overstap in
de knoop Zwolle robuuster.

- Visie stationsgebied Hardenberg (project gemeente Hardenberg). De ge-

meente Hardenberg wil de verbinding centrum-station-ziekenhuis verbeteren. Een

belangrijk onderdeel hierbij is de verbinding onder het spoor door. De ketenvoor-

zieningen worden hierbij betrokken en indien mogelijk uitgebreid.
- IGO stationsgebied Goevorden (project gemeente Coevorden). Onderdeelvan

RSP Coevorden (Regio Specifiek Pakket in het kader van niet doorgaan Zuider-
zeelijn) is de integrale gebiedsopgave stationsgebied Coevorden. Hierin wordt
naast de ketenvoorzieningen ook aandacht geschonken aan de relaties tussen het

centrum en een (voormalig) bedrijventerrein, die aan weerszijden van het station

liggen.
- Visie stationsgebied Emmen (project gemeente Emmen). De gemeente

Emmen heeft in het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) het stations-
gebied aangemerkt voor een gebiedsvisie. Belangrijke aspecten hierbij zijn aan-
passing busstation aan toegankelijkheidseisen, vergroten fietsparkeren, de bereik-

baarheid van het station voor zowel fiets als openbaar vervoer versterken en aan-
passing P+R naar aanleiding van gemeentelijke parkeerplan.

- Stimuleren lokale betrokkenheid. ln navolging van Stationspark Deurne worden

lokale initiatieven gestimuleerd om bewoners/vrijwilligers een rolte geven in het

beheer van het station en zijn omgeving. Dit kan leiden tot een mooiere stations-

omgeving en een hogere waardering op het gebied van sociale veiligheid.
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Voorgestelde ontwikkelingen marketing
Als opbrengstverantwoordelijke opdrachtgevers willen de provincies Overijssel en

Drenthe graag een hogere kostendekkingsgraad en dan vooral in de daluren. ln de

spits zitten de treinen in de spitsrichtingen goed vol ('s ochtends richting Zwolle en

's mrddags richting Emmen), maar in de daluren is er nog capaciteit om te groeien. Dit

zal in samenwerking gebeuren met andere instellingen, zoals Marketing Drenthe,

Marketing Vechtdal, het Van Goghhuis (Nieuw-Amsterdam), Het Geopark De Honds-

rug, attractieparken en de plaatselijke WV's.

Mogelijke acties om de groeite stimuleren zijn:
- combinatiekaarten (attractiepark-vervoer);
- actie theater/bioscoop. Doordat er in de avonduren meer en later wordt gereden,

is het nu mogelijk om een bezoek te brengen aan het theater of een bioscoop in
Zwolle of Emmen en met de trein terug te reizen;

- acties wandelroutes. Parallel aan de spoorlijn Zwolle-Emmen ligt het langeaf-

standswandelpad (LAW)Vechtdalpad. Deze loopt van Zwolle via Gramsbergen in
Nederland naar Hoogstede in Duitsland. Vervoer van en naar de starUfinish van de

wandeletappes kan zeer goed per trein;
- acties fietsroutes. Het Vechtdal leent zich goed voor fietsen. Vaak fietsen mensen

in rondjes, maar de trein kan ook een deel van de route vormen, om zo weer bij het

startpunt te komen. ln de trein kan de fietser zelf uitrusten, maar kan eventueel ook

de e-bike weer worden opgeladen;
- pendelvervoer station-attractiepark. Langs de Vechtdallijnen zijn vele attractie-

parken en vakantieparken gevestigd. Bekende attractieparken zijn Attractiepark
Slagharen, Dierentuin Emmen, Avonturenpark Hellendoorn en Plopsaland

Coevorden. Bijna alle bezoekers van deze parken komen per auto. Door het

vervoer tussen stations en de parken te verbeteren, kan dit een alternatief gaan

vormen voor de bezoekers;
- pendelvervoer station-vakantieparken. ln de omgeving van Ommen-

Mariënberg-Hardenberg zijn veel campings en vakantieparken. ln de huidige si-

tuatie maken de gasten op deze campings gebruik van de auto om naar hun be-

stemming te reizen. Door de inzet van vervoer tussen deze campings/parken en de

nabijgelegen stations, zou de trein een alternatief kunnen zijn;
- extra service in de trein. De servicebalie in de trein kan meer gebruikt worden.

Nu kan de reiziger alleen informatie bij de balie krijgen, maar er zijn meer moge-

lijkheden, bijvoorbeeld de verkoop van koffie en thee, broodjes en kleine versna-
peringen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de spitstreinen tussen Coevorden en

Zwolle, die nu minder worden gebruikt dan de 'gewone'treinen een kwartier eerder
en later;

- nieuwe treinen voor toeristen, bijvoorbeeld de Wildlands Express. Deze rijdt na

de spits van Zwolle naar Emmen (sluit aan op de openingstijd) en heeft een inte-

rieur dat aansluit bij de dierentuin, geeft extra informatie op de TFT-schermen en

heeft misschien wel een speelplek en een kiosk aan boord. Voor de reiziger moet

de reis al een onderdeel zijn van het bezoek van het themapark.

lnvesteringsbudget
De komende periode zullen de voorgestelde ontwikkelopties verder worden uitgewerkt
om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid, de kosten en de verwachte baten. Voor

elke ontwikkeloptie wordt een business case opgesteld. Voor eventueel noodzakelijke

investeringen zijn diverse budgetten beschikbaar (nog niet verplicht):
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ontwikkelbudget Vechtdallijnen BDU € 250.000,-Jjaar
provincialebijdrageexploitatiemiddelen IPVV €2.000.000,--
investeringsbudget Vechtdallijnen IPW € 1.300.000,--

RSP Spoor Zwolle-Emmen RSP C 12.450.000,-- + index*
* Uit het RSP-budget is € 10,2 miljoen gereserueerd voor uitbreiding Emmen-Zuid

Deze budgetten zijn niet toereikend om alle ontwikkelopties uit te voeren. Op basis

van de business case wordt gekeken of er extra budget voor de ontwikkelingen be-
groot moet worden. Hierover zullen wij uw Staten tijdig informeren.

Social Return (werkgelegenheid)
De aanbesteding van de Vechtdallijnen heeft tot nieuwe werkgelegenheid geleid. Bij

de overgang van NS naar Arriva hebben slechts drie werknemers gebruikgemaakt van

de overgangsmogelijkheid. De overige werknemers zijn bij NS in dienst gebleven,

mede omdat NS extra personeel moest inzetten vanwege de opening van de Hanze-

lijn. Arriva heeft daardoor nieuw personeel geworven. ln totaal gaat het om tachtig

werknemers, van wie ongeveer de helft uit de regio Zuidoost-Drenthe (standplaats

Emmen).
Bij de verdere ontwikkeling van de Vechtdallijnen verwachten wij een verdere toe-
name van de (regionale) werkgelegenheid, zowel direct als indirect.

Overige spoorontwikkelin gen
Naast de Vechtdallijnen is de provincie Drenthe betrokken bij diverse spoorstudies die

een direct raakvlak hebben met de treinconcessie Vechtdallijnen:
- Zwolle-Herfte. Onderdeel van Zwolle Spoort om de spoorcapaciteit op dit baanvak

te vergroten en de exploitatie van Zwolle-Emmen betrouwbaarder te maken. Bij-

drage provincie Drenthe € 6,0 miljoen.
- herintroductie personenvervoer Goevorden-Emlichheim-Neuenhaus. De

Bentheimer Eisenbahn heeft plannen om opnieuw personentreinen te laten rijden

tussen Bad Bentheim-Nordhorn-Neuenhaus. Binnenkort zal de deelstaat
Niedersachsen besluiten of de Bentheimer Eisenbahn subsidie krijgt voor de ex-
ploitatie van deze treindienst. Daaropvolgend zijn er al plannen/wensen om de

treindienst door te trekken naar Emlichheim en Coevorden. Uit een globale ver-

voerwaardestudie, die in opdracht van de provincie Drenthe is uitgevoerd, blijkt er

een zeer gering aantal reizigers van deze verbinding gebruik te gaan maken. Des-

ondanks blijft de provincie de ontwikkelingen in Duitsland nauw volgen en wordt
samengewerkt aan een integrale ontwikkelvisie voor deze treinverbinding (zowel

voor personen- als goederenvervoer).

Conclusie
Op het gebied van het spoor blijft Drenthe zich, samen met partners, ontwikkelen. Dat
geldt ook voor de Vechtdallijnen. Deze treinconcessie is op dit moment succesvol,

zowel qua uitvoering/betrouwbaarheid als waardering van de reizigers. Voor de ver-

dere ontwikkeling van de Vechtdallijnen zal samen met onze partners, binnen het

beschikbare budget, een ontwikkelpakket worden samengesteld. Hiermee vertrouwen

wij erop dat de Vechtdallijnen een'duurzame en financieel gezonde'treindienst wordt.

Deze ontwikkeling vertaalt zich door in de exploitatiebegroting voor de treindienst
Zwolle-Emmen, die waarschijnlijk vanaf 2025 zonder provinciale bijdrage sluitend zal

zijn.
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Wij hopen u via deze brief voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,

van Drenthe,

secretaris

wa/coll

, voorzitter


