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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Zoals u in de recente quickscan van Prorail kon lezen wat er bij
benadering aan investeringen nodig waren voor de opwaardering van
de spoorlijnen Groningen/Leeuwarden - Zwolle. 

Tevens heeft de NS nog steeds niet haar zogenaamde
'dienstregelingstudie' afgeleverd. Maar intussen kan wel de conclusie
getrokken worden dat het Programma Hoogfrequent Spoor de
versnelling tussen Noord-Nederland en de Randstad in de weg zit.
Waarom wordt u hier niet over geïnformeerd door het college van GS of
B&W? In deze casus. Want vanaf de aansluiting van de Lelylijn bij
Lelystad lopen de snelle treinen ook vast in de file van treinen op het
zogenaamde SAAL traject. 

Hoop dat deze informatie u helpt beter inzicht te krijgen in de materie. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 10 februari 2020 


Betreft Aanvullende beantwoording Kamervragen van de 


commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de 


Voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019 


  


 


 


 


Geachte voorzitter, 


Per abuis is de beantwoording van vraag 17 en 18 weggevallen bij de 


beantwoording van de vragen van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 


over de Voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019. Hierbij doe ik u de 


beantwoording alsnog toekomen. 


 


Vraag 17 


Welke aanpassingen zijn in 2019 gemaakt op het spoor rond Gilze-Rijen en welke 


stappen worden in 2020 verwacht? 


 


Antwoord 17 


In 2019 en 2020 zijn er vanuit PHS geen aanpassingen op het spoor rond Gilze-


Rijen. De beoogde (transfer) maatregel is integraal onderdeel van de 


werkzaamheden die hier in het kader van de gemeentelijke aanpassingen 


“Integrale aanpak Spoorzone Rijen” plaatsvinden.  


 


Vraag 18 


Welke stations worden naar verwachting, net als Delft-Zuid, een nul-op-de-meter 


station? 
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Antwoord 18 


Het streven van IenW en ProRail is om in het algemeen stations zo duurzaam 


mogelijk uit te voeren: een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en bijvoorbeeld het 


gebruik van circulaire materialen. Bij de nadere uitwerking van alle PHS projecten 


worden de kansen voor het verder verduurzamen van het spoor in beschouwing 


genomen. Op korte termijn zijn binnen het programma PHS echter geen andere 


nul-op-de-meter stations voorzien. 


Hoogachtend, 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


 


drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
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Antwoord 18 
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