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Onderwerp: Tweede testrit snelle treinverbinding Noorden-Randstad, inclusief
stop in Assen
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de geplande testrit Groningen-Assen-Randstad in de
avond van vrijdag í 5 maart 2019.

ln de nacht van 1 op 2 februari 2019 is in samenwerking met Nederlandse Spoor-
Wegen (NS) een eerste (succesvolle) testrit voor het versnellen van de treinverbinding
tussen de Randstad en Noord-Nederland georganiseerd. Deze testrit is aangekondigd
in de brief van 29 januari 20í 9: Narrative, snelle treinverbinding Noorden-Randstad
(kenmerk 5-5.10/ 2019000251). Deze testrit past in onze gezamenlijke ambitie om
prioriteit te geven aan het verkorten van de reistijd over het spoor tussen Noord-
Nederland en de Randstad zoals uitgewerkt in de bijlage van voornoemde brief en de
contourennota van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 (TBOV).

ln voornoemde brief is ook aangegeven dat de provincies Fryslàn en Drenthe een toe-
zegging hebben van NS om ook tussen Assen/Leeuwarden en Den Haag een derge-
lijke testrit te gaan rijden (invulling motie M2018-28; snelle spitstrein stopt ook in
Assen). Deze testrit is nu gepland in de avond van vrijdag 15 maart 2019. De testrit
start in Leeuwarden en rijdt zonder stop naar Zwolle en van Zwolle met een stop in

Assen naar Groningen. De resultaten van deze testrit worden samengevoegd met de
resultaten uit de eerste testrit tussen Groningen en Den Haag.

Op de trajecten tussen Groningen/Leeuwarden en Zwolle geldt een maximum
snelheid van 140 km/uur. Deze testrit kan daarom worden uitgevoerd met het nieuwe
sprintermaterieelvan NS (Sprinter Nieuwe Generatie(SNG)-materieel) die vanaf
april 2019 in het Noorden gaan rijden. De nieuwe sprinters kunnen deze maximale
snelheid goed aan en trekken sneller op dan het bestaande lntercity materieel van
NS. De testrit is een mooie gelegenheid om het nieuwe SNG-materieel in het Noorden
te presenteren.
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De resultaten van de testrit worden, naast de uitwerking van een snelle spitstrein
tussen het Noorden en de Randstad, ook gebruikt bij een overeengekomen Quickscan
door ProRail naar de varianten, kansen, kosten en dilemma's voor de, door Noord-
Nederland, gewenste versnelling van de spoorverbinding over het bestaand spoor
tussen het Noorden en de Randstad. De Quickscan zal vervolgens in het najaar door
het Noorden bij het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma lnfrastructuur, Ruimte
en Transport (MIRT) worden geagendeerd met het verzoek om een officiêle MIRT
verkenning.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
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