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Geachte leden van de Staten van Groningen,
Met af en toe stijgende verbazing heb ik de beantwoording van de
schriftelijke vragen gelezen over de motie die aangehouden is genaamd
'Op het goede spoor' Want hier staan toch wel een paar opmerkelijke
dingen in. Die ik deels ook zal citeren in deze mail en hoop dat u gaat
nagaat wat bepaalde antwoorden voor negatieve consequenties hebben.
De opvallende passages g ik even punt voor punt langs.
Wij begrijpen niet waarop u uw vraag baseert. Op dit moment zijn wij
gezamenlijk met de provincie Fryslân aan het werk om de tweede sneltrein
tussen Groningen en Leeuwarden te realiseren. Zodat per 13 december 2020
in beide richtingen 2 keer per uur een sneltrein komt te rijden en 2 keer per
uur een stoptrein komt te rijden. Dit betekent 4 treinen per uur per richting.
Bij elkaar opgeteld dus in totaal 8 treinen per uur. Blijkbaar is het aan het
college Gedeputeerde Staten in Groningen totaal onbekend dat in
het meer jaren "Programma Verkeer en Vervoer 2019 - 2023" de
lobby benoemd staat voor complete verdubbeling van de spoorlijn
Groningen - Leeuwarden.
Hiernaast hebben wij in het kader van het OV-Toekomstbeeld 2040 van het
Rijk reeds gepleit om daarin een nog verdere frequentie verhoging naar 6
keer per uur per richting op te nemen Waarom weet u dit niet als zijnde
provinciale staten? Vanuit welke motie is deze opdracht aan het
college van gedeputeerde staten gegeven wegens het mandaat?
Heeft het college van gedeputeerde staten al wel schriftelijk
gevraagd wat de kaders zijn vanuit provinciale staten Groningen in
de provinciale versie van het 'Toekomstbeeld openbaar vervoer
2040'. Het lijkt hier er sterk op dat het college van gedeputeerde
staten aan het freewheelen is zonder enig mandaat in de
onderhandelingen met het Rijk.
Ons doel is niet om zoveel mogelijk infrastructuur te bouwen. Ons doel, in
algemene zin, is om die treindiensten aan te bieden waar een grote groep
reizigers behoefte aan heeft. Mocht daar infrastructuur voor nodig zijn, en
Provinciale Staten besluiten dat zij voor die betreffende maatregelen ook
financiële middelen beschikbaar stellen, dan wordt alleen die betreffende
infrastructuur aangelegd. Deze zin komt in de beantwoording
verschillende keren terug in de ene of andere wijze.
Ons doel, in algemene zin, is om die treindiensten aan te bieden waar een
grote groep reizigers behoefte aan heeft De omgekeerde redenatie komt
blijkbaar niet op in de gedachten. Dat de bestaande
spoorinfrastructuur ver beneden de maat is om werkelijk grote
groepen reizigers in haar behoefte te voorzien? Dat er gewoon
bijgebouwd moet worden?

Op dit moment is het, ook na afronding van de maatregelen die genomen
worden in het kader van de extra sneltrein Groningen - Leeuwarden, niet
mogelijk om zonder extra infrastructurele maatregelen aan de westzijde van
de stad Groningen nog een extra station in te passen Volgens mij is er in
het verleden bij zowel de gemeenteraad van Groningen als bij PS
ooit een motie ingediend omtrent station Hoogkerk. Daarbij is er
nooit een brief van de beide colleges geweest met de juiste
benoeming van de knelpunten. Zodat de gemeenteraad en staten
een duidelijke vervolgopdracht konden geven voor verder
onderzoek en uitwerking wat er zou moeten gebeuren om het wel
mogelijk te maken.
Hier hebben wij geen onderzoek naar gedaan. En op dit moment zijn wij ook
niet voornemens een dergelijk onderzoek te doen. Zoals wij in onze brief van
19 december 2019 [documentnummer: 2019-109167/51/A.26] aan
Provinciale Staten hebben aangegeven, gaan wij in Noord Nederlands
verband samen met de vervoerders en ProRail een nieuwe OV
ontwikkelagenda opstellen die als bouwsteen wordt meegenomen voor het op
te stellen Regionaal Mobiliteits Programma. In de Ontwikkelagenda zullen
wij ook onze noordelijke ambitie ten aanzien van het spoorvervoer opnemen
Het bovenstaande is het antwoord op vraag 4 over het technisch
mogelijk maken dat een internationale slaaptrein via Weener naar
Harlingen Haven te laten rijden. Volgens mij zijn de Staten van
Groningen finaal verantwoordelijk voor de ambities in deze
Ontwikkelagenda Spoor. Onder vervoerders vallen dus alleen de
NS, Arriva en Prorail als netbeheerder. Groter is de wereld volgens
het college niet? Welke invloed hebben de Staten nog op de
invulling van deze Ontwikkelagenda en wat is de relatie met het
'Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040' van deze versie? Als
Staten hoort u nog bouwstenen erbij te kunnen leveren. Behalve
dat deze ontwikkelagenda in een bijzin genoemd is aan de Staten
in een brief is er niet een separate brief aan dit belangrijke
onderwerp besteed voor het geven van kaders, wensen en
bedenkingen uit PS ook wegens de samenhang met het BO_MIRT.
U bent hier op zijn Duits 'Kaltgestellt' Het hoogste orgaan heeft
blijkbaar niets te zeggen?
Voor een betere ontsluiting van het Waddeneiland Borkum hebben wij in de
afgelopen jaren er voor gekozen om het spoor te verlengen naar de
Eemshaven zodat de trein daar aansluit op de boot.Overigens lijkt ons dat
een betere ontsluiting van Harlingen met de trein in eerste instantie aan de
provincie Fryslân is Blijkbaar wordt vergeten dat Groningen en
Friesland over hetzelfde netwerk gaan. Waarbij Groningen Leeuwarden een elementaire bouwsteen van het totaal is. Hier
wordt ook niet verder gekeken dan het materieel dan Arriva biedt.
Niet kijken wat voor materieel standaard is voor de lange afstand
om zoals in Norddeich-Mohle wel aangesloten te worden?
Zoals toegezegd is aan Provinciale Staten wordt de Wunderline, fase voor
fase uitgevoerd. Daarbij komen wij, op aangegeven ijkmomenten, daarop
terug in Provinciale Staten. Bij een dergelijk ijkmoment wordt dan aan
Provinciale Staten weer een besluit gevraagd over de volgende fase. Het eerst
volgende ijkmoment is rond de zomer van 2020 gepland In het antwoord
over de verdubbeling Groningen - Bad Nieuweschans. Uw

voorgangers hebben per motie in juni 2012 alleen aangegeven de
maximale reistijd van 1 uur 23 minuten tussen Groningen Bremen. Sindsdien is in geen enkele Collegebrief aan de Staten
een overzicht gegeven van in welk jaar 1 uur en 23 minuten
tussen Groningen - Bremen mogelijk wordt. Gedurende de hele
looptijd van het project Wunderline hebben de Staten van
Groningen nooit per motie het 'Hoe' vastgelegd in een Programma
van Eisen' voor deze spoorlijn. Het hoe bestaat uit welk type
treinen en welke frequentie deze gaan rijden. Dit heeft u nog nooit
in het verleden aangegeven. Als u wilt dat Groningen en Bremen
net zo verbonden worden als Groningen met Zwolle en de
Randstad. Dat zijn per uur twee sneltreinen naar
Bremen(Amsterdam) en twee sneltreinen naar
Oldenburg(Amersfoort). Daaronder rijden nog altijd de stoptreinen
naar Bad Nieuweschans of Leer. Dit is ook een dienstregeling die
grote groepen reizigers aan gaat spreken. Zeker met de grote
aantallen studenten uit Duitsland die in Groningen en Leeuwarden
studeren.
De definitieve toezegging was afhankelijk van de uitkomsten van de
onderzoeken in het kader van de Wunderline. Het Ministerie van
Infrastructuur & Waterstaat heeft op 7 februari 2019 de gereserveerde
middelen (€ 17 miljoen) vrijgeven tijdens de slotconferentie waarin met land
Niedersachsen en Bremen de samenwerkingsovereenkomst voor de
Wunderline is ondertekend. (zie voordracht 50/2018). Moet u straks als
PS constateren dat de motie uit 2012 niet naar 'Letter en geest'
uitgevoerd is puur omdat het geld op is en de reistijd per trein
tussen Groningen en Bremen van 2 uur 45 minuten naar 2 uur en
11 gegaan is. Er is nog steeds een gat van ruim 45 minuten dat
volgens deze motie gedicht moet worden.
Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om binnenlandse IC-lijnen
(gedeeltelijk) door te trekken naar ons omringende landen. Daarbij wordt
ook gedacht aan een internationale verbinding van de Randstad via
Groningen naar Duitsland met aansluiting in Hamburg op het HSL netwerk
Degenen die het verslag van het AO Spoor van 4 maart 2020
gelezen hebben weten dat hier onjuistheden verkondigd worden.
Zie conceptverslag Spoor. Citaat Cora vd Nieuwenhuizen ter herinnering: Hamburg,

Scandinavië: de heer Schonis heeft gewoon toegelicht hoe hij daartegen aankijkt.
Ik heb daarover aangegeven dat we met prioriteiten aan de slag gaan op de zes
plaatsen waar we het grootste effect kunnen bereiken. Dat neemt niet weg dat we
openstaan voor andere verbeteringen, maar je begint natuurlijk daar waar het
potentieel het grootst is Iedereen die beter weet hoe het ministerie van

I&W werkt dat ze op het ministerie niet binnen twee maanden als
een blad omdraaien. Hier zijn we in het sprookjesbos beland om u
een goed gevoel te geven.
Ook staan wij, zoals ook toegezegd aan Provinciale Staten, positief in een
verbinding vanuit Scandinavië via Hamburg - Bremen - Groningen naar
Amsterdam. Dit dragen wij in verschillende gremia ook uit. Tevens kijken wij
in het kader van TEN-T naar deze internationale verbinding. Met deze
gremia zullen wel ambtelijke netwerken bedoeld worden. Niet de
netwerken die Brabant gebruikt om haar punt te maken zoals
Deltrametropool ( https://deltametropool.nl/projecten/redesigning-

the-eurodelta/ ) of railforum( https://www.railforum.nl/ ). Bij
Railforum is het helemaal vreemd aangezien de provincies
Groningen en Friesland wel opdrachtgever zijn. Maar door betalend
lid zijn worden er meer dingen mogelijk bij beide gremia die buiten
de reguliere gremia zijn. Heeft het college van GS u al wel
uitgelegd hoe zij dan de TEN-T status bereiken wil voor deze
spoorcorridor of gebeurt dit ook weer zonder voldoende politiek
afgedicht mandaat per motie?
Sinds 2012 is er op ambtelijk en bestuurlijk niveau contact met de Freie
Hanzestadt Bremen. Bestuurlijk en ambtelijk wordt de Wunderline ambitie
door Bremen ondersteund en zijn er goede contacten. Bremen heeft de
samenwerkingsovereenkomst mede ondertekend op 7 februari 2019. Bij de
verkiezingen in 2019 is er een nieuwe coalitie gevormd, waarbij wij gepoogd
hebben via onze contacten ook de Wunderline in het coalitieakkoord toe
laten opnemen. Wij zijn verder niet betrokken geweest bij het opstellen van
het coalitie akkoord en kunnen over de inhoud en de gemaakte keuzes geen
uitspraken doen. Wij gaan namelijk niet over de teksten die een coalitie in
een ander land en of regio opneemt in haar akkoord. Hierin vallen twee
dingen op blijkbaar zijn sinds 2012 zowel de fracties als alle
actieve politieke partijen zwaar onvoldoende meegenomen wegens
het gemeenschappelijk belang. Het is bestuurlijk wel redelijk
misschien, maar voor de beeldvorming is politiek draagvlak
hoognodig in de politiek van Bremen. Binnen de politiek benoemen
we dit als de permanente campagne, waarom ook niet met
onderwerpen van gemeenschappelijk belang?
Wij zijn verder niet betrokken geweest bij het opstellen van het coalitie
akkoord en kunnen over de inhoud en de gemaakte keuzes geen uitspraken
doen. Wij gaan namelijk niet over de teksten die een coalitie in een ander
land en of regio opneemt in haar akkoord. Als je een hoogwaardige en
effectieve lobby voert ga je daar juist wel over. Hij moet zo
effectief zijn dat je gebeld wordt om te helpen met de uiteindelijke
tekst. Als het in Bremen zo gaat. Hoe doen we het dan in Den
Haag (regeerakkoord 2021), Berlijn (Bundesverkehrswegeplan
herijking 2021) en in Brussel in verband met de TEN-T?
Bijgaand nog een paar extra bijlagen. Waarbij ik u ook nog even
herinner aan een uitspraak van de heer Meendering toen ik tijdens een
eerdere inspraak verwees naar het type treinen zoals genoemd in de
bijlagen. Zijn uitspraak was 'Als wij dit voor elkaar kunnen krijgen als
Staten'. U kunt het voor elkaar krijgen als Staten. Dan zal u dit per
motie als opdracht aan het college mee moeten geven dat het ontwerp
geschikt gemaakt wordt voor dit type treinen.
Hoop dat u wat aan het bovenstaande heeft, want het is echt opvallend
dat bepaalde dingen niet meegenomen worden terwijl ze er gewoon bij
horen.
Met vriendelijke groet,
Frank Menger

Aan de leden van Provinciale Staten
De heren T. Van Kesteren en D. Ram
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Onderwerp

: Schriftelijke vragen naar aanleiding van de motie 'Op het
goede spoor'

Geachte heren Van Kesteren en Ram,
Hierbij beantwoorden wij uw vragen zoals door u gesteld in de brief van 26 februari 2020 naar aanleiding van de
motie 'Op het goede spoor'. In het eerste deel beantwoorden wij de vragen in het kader van de
‘spoorverdubbeling Groningen – Leeuwarden’ en in het tweede deel van brief de vragen over spoorverdubbeling
Groningen - Bad Nieuweschans onder andere in het kader van de ‘Wunderline’.
1. Kan het college uitleggen waarom het College van GS minder prioriteit geeft aan de
verdubbeling Groningen – Leeuwarden dan de provincie Friesland ?
Wij begrijpen niet waarop u uw vraag baseert. Op dit moment zijn wij gezamenlijk met de provincie Fryslân aan
het werk om de tweede sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden te realiseren. Zodat per 13 december 2020
in beide richtingen 2 keer per uur een sneltrein komt te rijden en 2 keer per uur een stoptrein komt te rijden. Dit
betekent 4 treinen per uur per richting. Bij elkaar opgeteld dus in totaal 8 treinen per uur.
Hiernaast hebben wij in het kader van het OV-Toekomstbeeld 2040 van het Rijk reeds gepleit om daarin een
nog verdere frequentie verhoging naar 6 keer per uur per richting op te nemen. Ons doel is niet om zoveel
mogelijk infrastructuur te bouwen. Ons doel, in algemene zin, is om die treindiensten aan te bieden waar een
grote groep reizigers behoefte aan heeft. Mocht daar infrastructuur voor nodig zijn, en Provinciale Staten
besluiten dat zij voor die betreffende maatregelen ook financiële middelen beschikbaar stellen, dan wordt alleen
die betreffende infrastructuur aangelegd.
2. In het recente verleden heeft het College van GS aangegeven bij de gemeente Groningen
aangegeven dat toekomstige stations Suikerfabriek en Hoogkerk geen optie is vanwege de zeer
geringe capaciteit op het spoor. Ook niet na uitvoering van de zogenaamde Extra Sneltrein
Groningen - Leeuwarden. Kan het college deze lezing bevestigen? En zo nee waarom niet?
Op dit moment is het, ook na afronding van de maatregelen die genomen worden in het kader van de extra
sneltrein Groningen - Leeuwarden, niet mogelijk om zonder extra infrastructurele maatregelen aan de westzijde
van de stad Groningen nog een extra station in te passen. Met de gemeente Groningen is echter wel
afgesproken dat wij bij de ontwikkeling van het Suikerunieterrein door de gemeente Groningen de
mogelijkheden van een station bij de Suikerunie gaan onderzoeken.
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3. In andere delen van het land is tussen steden als Groningen en Leeuwarden ‘een kwartier dienst
per rijrichting’ de norm. In de praktijk betekent dat ca. 8 treinen per uur, verdeeld in twee
stoptreinen en twee sneltreinen per rijrichting. Zoals Groningen met Zwolle verbonden is. Op
pagina 18 in het coalitieakkoord staat het volgende: “Op korte termijn kan daarbij worden
gedacht aan Automatic Train Operation en op de langere termijn bijvoorbeeld aan de hyperloop.
De vraag - het mogelijk maken een systeemsprong - staat hierbij centraal en niet de oplossing”.
Dit leidt bij ons tot de volgende vraag. Heeft het college al in de kaders van Automatic Train
Operation een capaciteitsstudie laten maken voor Groningen - Leeuwarden? En zo ja, is deze
capaciteitsstudie Provinciale Staten ter hand gesteld? En zo nee waarom niet?
Zie het antwoord bij vraag 1, voor wat betreft de frequentie tussen Groningen en Leeuwarden.
Ten aanzien van Automatic Train Operation geldt dat wij de op dit moment de eerste en enige overheid zijn die
hiermee stappen zet. Hiervoor zullen wij eerst nog een aantal aanvullende pilots moeten gaan uitvoeren
alvorens de resultaten daarvan betrouwbaar in een simulatie kunnen worden gezet. Wij zijn voornemens de
komende periode nog meer pilots met Automatic Train Operation te houden. En vervolgens daar ook mee te
gaan simuleren. Derhalve is nu dus nog geen capaciteitstudie gedaan met Automatic Train Operation op de
spoorlijn Groningen – Leeuwarden. De pilots die tot dusver zijn uitgevoerd laten al wel zien dat Automatic Train
Operation kan bijdragen aan capaciteitswinst op het spoor.
4. In Duitsland streven overheden naar goede bereikbaarheid per spoor. Zo zijn de Duitsers bezig
met de aansluiting van de nachttrein naar Norddeich Mohle:
https://www.nordernews.de/2019/05/01/mit-einem-nachtzug-nach-norddeich/. Dat is een haven
voor veerboten naar een Duits waddeneiland. Daarnaast wordt Norddeich Mohle 1x per uur
bedient door een trein van Deutsche Bahn Fernverkehr komend uit Cottbus of Keulen. Als de
provincies Groningen en Friesland daarin zouden worden betrokken dan zou dat betekenen dat
er elk uur een extra trein van 400 meter lengte naar Harlingen Haven zou rijden. Heeft het
College van GS al onderzoek gedaan naar wat deze eventuele optie voor de capaciteit gaat
betekenen op de noordelijk spoorlijnen? En zou deze optie de wens van de provincie Groningen
om tot volledige verdubbeling van de spoorlijn Groningen-Friesland over te gaan groter maken?
En zo nee, waarom niet?
Hier hebben wij geen onderzoek naar gedaan. En op dit moment zijn wij ook niet voornemens een dergelijk
onderzoek te doen. Zoals wij in onze brief van 19 december 2019 [documentnummer: 2019-109167/51/A.26]
aan Provinciale Staten hebben aangegeven, gaan wij in Noord Nederlands verband samen met de vervoerders
en ProRail een nieuwe OV ontwikkelagenda opstellen die als bouwsteen wordt meegenomen voor het op te
stellen Regionaal Mobiliteits Programma. In de Ontwikkelagenda zullen wij ook onze noordelijke ambitie ten
aanzien van het spoorvervoer opnemen. Daarbij geldt dat ons doel niet is om zoveel mogelijk infrastructuur te
bouwen. Ons doel, in algemene zin, is om die treindiensten aan te bieden waar een grote groep reizigers
behoefte aan heeft. Mocht daar infrastructuur voor nodig zijn, en Provinciale Staten besluiten dat zij voor die
betreffende maatregelen ook financiële middelen beschikbaar stellen, dan wordt alleen die betreffende
infrastructuur aangelegd.
Voor een betere ontsluiting van het Waddeneiland Borkum hebben wij in de afgelopen jaren er voor gekozen
om het spoor te verlengen naar de Eemshaven zodat de trein daar aansluit op de boot.Overigens lijkt ons dat
een betere ontsluiting van Harlingen met de trein in eerste instantie aan de provincie Fryslân is.
Beantwoording vragen Wunderline:
1. Kan het college uitleggen waarom zij de volledige verdubbeling van het spoor Groningen - Bad
Nieuweschans voorbarig vindt in het kader van de Wunderline?
Ons doel is niet om zoveel mogelijk infrastructuur te bouwen. Ons doel, in algemene zin, is om die treindiensten
aan te bieden waar een grote groep reizigers behoefte aan heeft. Mocht daar infrastructuur voor nodig zijn, en
Provinciale Staten besluiten dat zij voor die betreffende maatregelen ook financiële middelen beschikbaar
stellen, dan wordt alleen die betreffende infrastructuur aangelegd. Zoals toegezegd is aan Provinciale Staten
wordt de Wunderline, fase voor fase uitgevoerd. Daarbij komen wij, op aangegeven ijkmomenten, daarop terug
in Provinciale Staten. Bij een dergelijk ijkmoment wordt dan aan Provinciale Staten weer een besluit gevraagd
over de volgende fase. Het eerst volgende ijkmoment is rond de zomer van 2020 gepland.
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2. Kan het college uitleggen waarom er niet voor is gekozen om de Wunderline bij het MIRT aan te
melden als belangrijke investering voor het Noorden in de spoorinfrastructuur?
In het MIRT 2015 zijn er middelen gereserveerd voor initiatieven, die het toenmalige ministerie van
Infrastructuur en Milieu waar nodig en mogelijk zal ondersteunen. Deze betrof onder meer de verbinding
Heerlen-Aachen, Eindhoven-Düsseldorf, Enschede-Gronau, Hengelo-Rheine etc., Groningen-Leer/Bremen en
de lightrailverbinding Maastricht-Lanaken. Het taakstellende budget hiervoor was € 71 miljoen. In het MIRT
2016 heeft het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu daarbinnen € 17 miljoen gereserveerd voor het
cofinancieren van het verbeteren van de reistijd en kwaliteit van de verbinding Groningen naar Leer, Oldenburg
en Bremen. De definitieve toezegging was afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken in het kader van
de Wunderline. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft op 7 februari 2019 de gereserveerde
middelen (€ 17 miljoen) vrijgeven tijdens de slotconferentie waarin met land Niedersachsen en Bremen de
samenwerkingsovereenkomst voor de Wunderline is ondertekend. (zie voordracht 50/2018).
3. De PVV fractie vindt de Wunderline Groningen - Bremen van nationaal belang, omdat deze
verbinding (een doorgaande internationale trein van Amsterdam - Zwolle - Groningen - Bremen –
naar Hamburg) op termijn een belangrijke kortere reistijd kan bewerkstelligen dan in het huidige
aanbod van de NS. Heeft het College van GS in het kader van de Wunderline al onderzoek
gedaan naar dit soort internationale treinverbindingen via Groningen? En zo nee, waarom niet?
In het kader van de Wunderline wordt, zoals afgesproken met Provinciale Staten, gekeken naar die
maatregelen die noodzakelijk zijn voor de verbinding Groningen - Leer - Bremen (Wunderline). Daarnaast geldt
dat wij in samenwerking met een coalitie van 16 partijen op dit moment een onderzoek laten uitvoeren naar de
versnelling van de treinverbinding tussen Groningen en de Randstad. Ook staan wij, zoals ook toegezegd aan
Provinciale Staten, positief in een verbinding vanuit Scandinavië via Hamburg - Bremen - Groningen naar
Amsterdam. Dit dragen wij in verschillende gremia ook uit. Tevens kijken wij in het kader van TEN-T naar deze
internationale verbinding.
Om de grensregio’s beter met elkaar te verbinden en de economische ontwikkeling van deze regio’s te
Ondersteunen wordt in het kader van het OV-Toekomstbeeld 2040 ook gekeken naar de mogelijkheden om ICverbindingen in Nederland te koppelen aan IC-stations over de grens met aansluitingen op HSL-netwerken.
Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om binnenlandse IC-lijnen (gedeeltelijk) door te trekken naar
ons omringende landen. Daarbij wordt ook gedacht aan een internationale verbinding van de Randstad via
Groningen naar Duitsland met aansluiting in Hamburg op het HSL netwerk.
4. In het coalitieakkoord 2019 - 2023 van de deelstaat Bremen staat het volgende citaat op bladzijde
41: “Wir stärken den Verkehrsträger Schiene im Land Bremen und in der Region dauerhaft und
setzen uns dafür ein, dass insbesondere die Straßen von Güterverkehr entlasten werden. Wir
setzen uns für einen raschen Ausbau der Leistungskapazität bereits bestehender Strecken, wie
etwa Bremerha en-Bremer örde-Rotenburg und Bremerhaven-Bremen Nord (Schaffung eines
dritten Gleises) und eine bessere Hinterlandanbindung der Häfen ein. Zur Entlastung des
Knotens Bremen von schienengebundenen Hafenhinterlandverkehren werden wir gemeinsam
mit Niedersachsen den Ausbau der EVB-Strecke von Verden über Rotenburg und Bremervörde
nach Bremerhaven beschleunigen. Zentrale Bausteine sind dabei der Ausbau der
Verbindungskurven von Bremervörde nach Rotenburg und von Rotenburg nach Verden sowie
eine durchgehende Elektrifizierung der Strecke. Wir führen die Gespräche zur ICE-Anbindung
Bremerhavens zusammen mit dem Magistrat mit der Bahn und dem Bund weiter.” Kan het
College van GS uitleggen waarom er sinds de motie van 2012 geen pogingen zijn ondernomen
om de trein Groningen - Bremen in de coalitieovereenkomsten van de deelstaat Bremen geborgd
te krijgen?
Sinds 2012 is er op ambtelijk en bestuurlijk niveau contact met de Freie Hanzestadt Bremen. Bestuurlijk en
ambtelijk wordt de Wunderline ambitie door Bremen ondersteund en zijn er goede contacten. Bremen heeft de
samenwerkingsovereenkomst mede ondertekend op 7 februari 2019. Bij de verkiezingen in 2019 is er een
nieuwe coalitie gevormd, waarbij wij gepoogd hebben via onze contacten ook de Wunderline in het
coalitieakkoord toe laten opnemen. Wij zijn verder niet betrokken geweest bij het opstellen van het coalitie
akkoord en kunnen over de inhoud en de gemaakte keuzes geen uitspraken doen. Wij gaan namelijk niet over
de teksten die een coalitie in een ander land en of regio opneemt in haar akkoord.
Vermoedelijk was de Wunderline geen issue meer omdat daar reeds op 7 februari 2019 verregaande
samenwerkingsafspraken over zijn gemaakt tussen de Provincie Groningen, Niedersachsen en Bremen. Wij zijn
3

blij dat zowel Bremen als Niedersachsen zich in de praktijk zeer sterk maken voor de verbinding en hier zij aan
zij met ons volop aan meewerken in de stuurgroep Wunderline.
5. Tijdens de rondvraag van september 2019 gaf het College van GS aan dat Noord-Nederland niet
aan tafel gewenst was over verbetering van de treinverbinding Amsterdam – Berlijn.
(https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2019/029-ferlemannbahnverbindungamsterdam-berlin.html) . Kan het college uitleggen waarom men als waardevolle
gesprekspartner ook ongewenst is met betrekking tot de Wunderline en de Lelylijn?
Een spoorlijn Amsterdam - Berlijn gaat via Zwolle oostelijk verder het land uit omdat dit de snelste route is
tussen Amsterdam en Berlijn. Een dergelijke lijn komt dus niet door of langs de provincie Groningen. Voor de
gesprekken over een snelle verbinding tussen Groningen en Leer/Bremen en ook tussen Groningen en de
Randstad zitten wij als provincie Groningen wel degelijk aan tafel met de verschillende partners/partijen. Bij veel
gesprekken tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Bund staat ook de voortgang van de
Wunderline op de agenda.
6. In het collegeakkoord staat het volgende citaat, dat verwant is met de Wunderline: Wij blijven
ook inzetten op een snellere spoorverbinding Groningen-Bremen/Hamburg. Tevens
onderzoeken wij de Nedersaksenlijn, optimalisatie van de Hanzeroute via Noord-Duitsland
richting Scandinavië en aansluiting op de Emslandtrecke richting Midden Duitsland. Als de
zogenaamde ’Emslandstrecke’ zou worden opgenomen als aansluiting naar Midden-Duitsland,
dan zou dat in de praktijk minimaal 2 extra treinen per uur betekenen. Heeft het college al een
capaciteitsanalyse laten doen wat dit betekent voor het traject Groningen - Bad Nieuweschans?
Zo nee, waarom niet?
Met de Wunderline willen wij conform de fases, zoals die afgesproken zijn met Provinciale Staten, in Leer een
aansluiting bieden op de zogenaamde Emslandstrecke. Daarnaast zijn wij voornemens om samen met het OVbureau Groningen en Drenthe te onderzoeken of, op het moment dat de trein van Veendam naar Stadskanaal is
doorgetrokken, middels een bus van Stadskanaal naar Meppen ook een aansluiting in Meppen op het Duitse
spoornetwerk kan worden geboden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
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Mehr Komfort, mehr Verlässlichkeit, mehr Platz:
Deutsche Bahn stellt neuen Fernverkehrszug „ECx“ vor
Neuer Maßstab für Barrierefreiheit • Erste Züge kommen 2023 • Deutlich
kürzere Fahrzeit zwischen Berlin und Amsterdam
Die Deutsche Bahn (DB) und der spanische Hersteller
Talgo haben heute mit Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, den neuen
Fernverkehrszug mit dem Arbeitstitel „ECx“ in Berlin vorgestellt. Die
lokbespannten Reisezugwagen sind sehr flexibel einsetzbar und ergänzen so
die DB-Fahrzeugflotte ab 2023 ideal. Der erste Abruf von 23 Zügen im Wert von
550 Millionen Euro ist Teil eines Rahmenvertrags der DB mit dem spanischen
Hersteller Talgo über bis zu 100 Mehrsystemloks und Reisezugwagen.
(Berlin, 13. März 2019)

„In unserer Agenda für eine bessere Bahn haben wir angekündigt, mehr
Kapazität auf der Schiene zu schaffen. Der „ECx“ ermöglicht ein besseres
Angebot und mehr Komfort. Dieser innovative Zug wird einen wesentlichen
Beitrag leisten, noch mehr Menschen für das Bahnfahren zu begeistern“, sagte
Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn.
Die „ECx“-Züge sollen im internationalen Verkehr Berlin–Amsterdam fahren und
die Fahrzeit auf dieser Strecke um rund 30 Minuten auf 5:50 Stunden
verkürzen. Zudem ist der Einsatz der neuen Fahrzeuge auf touristischen
Verbindungen nach Westerland (Sylt) und Oberstdorf vorgesehen.
Mit dem „ECx“ bietet die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen echten ICE-Komfort:
Dazu gehören neben WLAN auch viel Platz für Gepäck, ein Bordbistro sowie
Fahrgastinformation mit Echtzeitdaten. In Sachen Barrierefreiheit setzt der Zug
neue Maßstäbe: Der stufenlose Einstieg auf Bahnsteighöhe erleichtert allen
Fahrgästen das Reisen und versetzt Rollstuhlfahrer in die Lage, künftig
selbständig an Bord zu kommen. Der „ECx“ ist auch strategischer Vorreiter:
Zukünftig werden alle Fahrzeugausschreibungen für Neufahrzeuge im
Fernverkehr die besonders kundenfreundlichen Einstiege enthalten.
„Die Bahnkunden erwarten zu Recht hochmoderne, zuverlässige und
komfortable Züge. Die DB ist mit ihrem „ECx“ von Talgo hier genau auf der
richtigen Schiene. Besonders hervorzuheben ist die niedrige Fußbodenhöhe
von durchgehend 76 cm. Damit ist ein stufenloser Einstieg von allen
Bahnsteigen in Standardhöhe möglich. Damit setzt die Bahn neue Maßstäbe für
Barrierefreiheit und Reisekomfort, die wir zur Erhöhung der Fahrgastzahlen
brauchen. Ich freue mich besonders, dass die neuen Züge ab 2023 auf der
Marschbahn nach Sylt, auf der Allgäubahn nach Oberstdorf und auf der
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internationalen Verbindung Amsterdam–Berlin eingesetzt werden sollen", sagte
Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesverkehrsministerium.
„Der Abschluss dieses Vertrages ist für Talgo nicht nur eine große Ehre,
sondern auch eine große Verantwortung. Wir werden das beste Produkt an
einen der anspruchsvollsten Kunden der Welt liefern: die Deutsche Bahn. Wir
werden jedoch auch die Erwartungen und Anforderungen aus Deutschland
erfüllen, dem Land, in dem wir seit dem Jahr 1994 präsent sind“, sagte José
María de Oriol Fabra, Vorstandsvorsitzender Patentes Talgo S.L.U.
Ein Zugverband des „ECx“ besteht aus jeweils einer Mehrsystemlok mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 230 Stundenkilometer und 17 Reisezugwagen. Die
insgesamt 570 Sitzplätze teilen sich in 85 Sitzplätze der 1. Klasse und 485
Sitzplätze der 2. Klasse auf.
Hinweis für Redaktionen:
Das Medienpaket mit detaillierten Informationen zum ECx und ein O-Ton von
Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender DB AG, stehen Ihnen hier zur Verfügung:
www.deutschebahn.com/ECx
Umfangreiches (Bewegt-)Bildmaterial des neuen Zugs finden Sie hier:
www.deutschebahn.com/db-mediaportal
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Themendienst
Mehr Komfort, mehr Verlässlichkeit, mehr Platz:
Deutsche Bahn stellt neuen Fernverkehrszug „ECx“ vor
Neuer Maßstab für Barrierefreiheit • Erste Züge kommen 2023 • Deutlich
kürzere Fahrzeit zwischen Berlin und Amsterdam
(Berlin, 13. März 2019) Im Februar hat die Deutsche Bahn (DB) den Auftrag für 23
neue Fernverkehrszüge an den spanischen Hersteller Talgo erteilt. Die neuen
Züge mit dem Arbeitstitel „ECx“ werden ab 2023 die DB-Fahrzeugflotte
erweitern. Die lokbespannten Reisezugwagen sind sehr flexibel einsetzbar und
ergänzen so die DB-Fahrzeugflotte ideal. Die Deutsche Bahn baut ihre
Fernverkehrsflotte stetig aus, um mehr Kapazitäten auf der Schiene zu
schaffen. So kann sie immer mehr Fahrgästen bessere Angebote und mehr
Komfort bieten. Die „ECx“-Züge werden im internationalen Verkehr von Berlin
nach Amsterdam fahren und die Fahrzeit auf dieser Strecke um rund 30
Minuten auf 5:50 Stunden verkürzen. Auch auf touristischen Verbindungen
nach Westerland (Sylt) und Oberstdorf werden die neuen Fahrzeuge verkehren.

ECx im Berliner Hauptbahnhof: Er wird künftig zwischen Berlin und Amsterdam eingesetzt

Mit dem „ECx“ bietet die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen echten ICE-Komfort:
Dazu gehören neben WLAN auch viel Platz für Gepäck, ein Bordbistro sowie
Fahrgastinformation mit Echtzeitdaten. Beim Thema Barrierefreiheit setzt der
Zug neue Maßstäbe: Der stufenlose Einstieg auf Bahnsteighöhe an allen Türen
erleichtert allen Fahrgästen das Reisen und versetzt Rollstuhlfahrer in die Lage,
künftig selbständig an Bord zu kommen.
Der erste Abruf von 23 Zügen im Wert von 550 Millionen Euro ist Teil eines
Rahmenvertrags der DB mit dem spanischen Hersteller Talgo über bis zu 100
Mehrsystemloks und Reisezugwagen. Talgo hat in einem europäischen
Vergabeverfahren das attraktivste Angebot unterbreitet und den Zuschlag
bekommen.
Herausgeber: Deutsche Bahn AG
Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Deutschland
Verantwortlich für den Inhalt:
Leiter Kommunikation und Marketing Oliver Schumacher

Nicole Knapp
Sprecherin Fernverkehr
Tel. +49 (0) 30 297-60019
presse@deutschebahn.com
www.deutschebahn.com/presse
twitter.com/DB_Presse

2019 SC/NK

1/5

Themendienst
Technik des „ECx“
Ein Zugverband besteht aus jeweils einer Mehrsystemlok und 17
Reisezugwagen. Sie bieten insgesamt 570 Sitzplätze, davon 85 Sitzplätze der
1. Klasse und 485 Sitzplätze der 2. Klasse. Die Züge können mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 230 Stundenkilometer fahren.
Alle Züge sind höchst flexibel einsatzbar. Die Reisezugwagen können neben
der Mehrsystemlok auch mit einer Diesellok gekuppelt werden.
Bei dem „ECx“ hat sich die Deutsche Bahn bewusst für eine bewährte
Fahrzeugplattform entschieden, um eine höhere Zuverlässigkeit durch die
Nutzung erprobter Komponenten zu erreichen und verkürzte Lieferzeiten der
Züge zu ermöglichen.
Höhe: Wagenzug 3,6 m - 3,8 m und Lokomotive 4,2 m
Länge: Wagenzug mit 17 Wagen 235 m, Lokomotive 19,5 m, insg. 255 m
Leergewicht: 425 t
Anzahl Achsen: 20 Radsätze im Wagenzug (17 Wagen) plus 4 Radsätze der
Lokomotive
Bremsen: vorrangige Nutzung der Bremswirkung der elektrischen
Rekuperationsbremse (generatorische Energie-Rückspeisung durch die Lok in
die Oberleitung), im Übrigen Nutzung der Druckluftbremse (Scheibenbremsen)
und soweit als nötig der Magnetschienenbremse
Ausstattung der Züge
 An allen Türen stufenloser Einstieg am Standardbahnsteig mit 760 mm
Höhe
 Verschiedene Lichtszenarien im Tagesverlauf
 8 Fahrradstellplätze pro Zug sowie zusätzlicher Stauraum für Sportgeräte
(beispielsweise Ski- und Snowboard-Halter auf der Strecke nach
Oberstdorf)
 Infomonitore in Einstiegs- und Sitzbereichen mit Echtzeitdaten
 WLAN und Onboard-Unterhaltung (ICE-Portal)
 Bordbistro mit Stehtischen und Sitzgruppen
 Abgetrennter Kleinkindbereich und Familienbereich mit Spielfläche für
Kinder sowie Stellplätze für Kinderwagen
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 Plätze für 3 Rollstuhlfahrer mit höhenverstellbaren Tischen
 Gepäckregale für Großgepäck in jedem Wagen
Der „ECx“ wird mit einem neuen Sitztyp in den Fahrgastbetrieb gehen. Vorab
werden verschiedene Sitztypen mit Fahrgästen intensiv erprobt und erst auf
Basis der Kundenbewertungen ausgewählt.

Die 1. Klasse ist äußerst großräumig und bietet an 85 Sitzplätzen ICE-Komfort.

Einsatz der neuen Züge
Die DB wird die neuen Fernverkehrszüge zum Fahrplanwechsel im Dezember
2023 auf der zweistündlichen Verbindung Berlin-Amsterdam einsetzen. Die
Fahrzeit wird sich auf dieser Strecke um rund 30 Minuten auf 5:50 Stunden
verkürzen. Das ist möglich, weil durch den Einsatz der Mehrsystemlok ein
Lokwechsel an der Grenze wegfällt. Zudem wird der „ECx“ zu touristischen
Zielen an die Nordsee und in die Alpen fahren: Ab Sommer 2024 ist der
Einsatz auf den Strecken Westerland–Köln, Westerland–Frankfurt/Main–
Karlsruhe, Westerland–Berlin sowie Oberstdorf–Köln geplant.
Die neuen Züge werden zunächst im Probebetrieb eingesetzt, um die
fabrikneuen Fahrzeuge auf Herz und Nieren zu testen. Die Erkenntnisse aus
dem Betrieb sowie die Rückmeldungen der Fahrgäste und Mitarbeiter werden
bei der Weiterentwicklung der Züge berücksichtigt.
Der „ECx“ wird alte Intercity-1-Züge ersetzen.
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Neue Maßstäbe bei Barrierefreiheit
Der Zug ist stufenlos, das heißt der Einstieg befindet sich auf Bahnsteighöhe.
Rollstuhlfahrern ist es so möglich, selbständig ein- und auszusteigen. Aber
auch Reisenden mit Gepäck oder Familien mit Kinderwagen wird der Einstieg
erleichtert. Dies ist auch der Beginn eines neuen Standards: Zukünftig werden
alle neuen Fahrzeugausschreibungen im Fernverkehr die besonders
kundenfreundlichen Einstiege aufweisen.

Durch den Einstieg auf gleicher Höhe wird das Ein- und Aussteigen, insbesondere mit Rollstuhl,
Kinderwagen oder Koffer, erleichtert. Rollstuhlfahrer können so selbständig an Bord gelangen.

Aufgrund des Niederflurkonzeptes von Talgo sind fast alle Sitzplätze im Zug
ebenfalls stufenlos erreichbar. Nur wenige Sitzplätze am Ende des Zuges sind
über Stufen zugänglich.
Der „ECx“ verfügt über drei Rollstuhlstellplätze mit höhenverstellbaren Tischen.
Zudem steht ein behindertengerechtes WC zur Verfügung.
Außerdem verfügt der Zug über ein taktiles Leitsystem. Alle Hinweise werden in
Brailleschrift angegeben.
Besonders umweltfreundlich unterwegs
Charakteristisch für die Züge von Talgo sind ihre sogenannten
Einzelradfahrwerke, die deutlich Gewicht gegenüber Fahrwerken mit
konventionellen Drehgestellen einsparen. Daraus ergibt sich ein wesentlich
geringerer Energiebedarf für den Antrieb des Zugverbandes. Zusammen mit
den in Leichtbauweise gefertigten Wagenkästen und der aerodynamisch
optimierten Fahrzeugaußenform an den Wagenübergängen ergibt sich eine
sehr gute Energieeffizienz. Zudem arbeiten die Klimaanlagen mit natürlichem
Kältemittel.
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Der spanische Hersteller Talgo
Talgo wurde 1942 in Madrid gegründet. Das Unternehmen baut seither Züge
und hält sie auch instand. Heute hat Talgo mehr als 2.000 Mitarbeiter. Seit 1994
ist Talgo mit rund 100 Mitarbeitern auch in Deutschland vertreten. Das Werk in
Berlin bietet umfangreiche Instandhaltungsservices an. Die Deutsche Bahn
gehört bereits zu den Kunden von Talgo (Deutschland) GmbH. Talgo ist
insgesamt in 40 Ländern vertreten. Züge von Talgo verkehren beispielsweise
zwischen Moskau und Berlin im Auftrag der Russischen Bahn RZD sowie
zwischen Seattle und Oregon. Talgo ist unter anderem spezialisiert auf
Hochgeschwindigkeitszüge, die mit mehr als 300 Stundenkilometern fahren.
2018 lieferte Talgo 35 dieser Züge nach Saudi-Arabien.
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FlixTrain sets sights on European expansion
Jan 27, 2020
Written by
David Burroughs

Matthias Müller, head of FlixTrain, talks to David Burroughs.

Matthias Müller, head of FlixTrain

TWO years on from launching its rst distinctive green-branded train across Germany, open-access operator FlixTrain has successfully done
what others had tried and failed to do: provide a pro table, reliable and cheap open-access long-distance service that continues to expand and
attract new passengers.
FlixTrain was borne out of the collapsed Hamburg-Köln Express (HKX) and Locomore open-access services, which launched in 2012 and 2016
respectively but were unable to turn steady passenger numbers into pro table operations.
After the two companies ceased operating at the end of 2017, long-distance bus operator FlixBus stepped in to begin marketing the routes,
reviving the services before taking them under the newly-formed FlixTrain brand at the start of 2018.
FlixTrain now o ers services along the Stuttgart – Erfurt – Berlin, Aachen – Cologne – Hannover – Berlin – Leipzig, and Hamburg – Essen –
Cologne routes, with an average occupancy rate of around 70% across all services. FlixTrain controls the network planning, tra c control,
customer service, marketing and sales, with the operation of the services sub-contracted to three operators: Leo Express, BTE, and SVG.
https://www.railjournal.com/in_depth/flixtrain-european-expansion
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“We don’t have problems with marketing and getting people onboard, because we have a
well-known brand, which is di cult for smaller independent players,”
Mr Matthias Müller, Head of FlixTrain
Head of FlixTrain, Mr Matthias Müller, says the main point of di erence between FlixTrain and other less successful open-access operators is
the well-recognised brand that FlixBus o ers FlixTrain, along with the bene ts of connecting into a widespread bus network that is already
engrained across Germany.
“We don’t have problems with marketing and getting people onboard, because we have a well-known brand, which is di cult for smaller
independent players,” Müller says. “At the same time, it’s always about relevance which you can give a customer. So if you go on our platform
we o er you plenty of options to get from one city to another, and even if we don’t have a train service there yet, we can o er a bus service. So
people can book something and they then come back, which is a bit more di cult when you only run one train once a day on a speci c route.”
FlixTrain o ers a service that meets the market between long-distance buses and DB’s ICEs: a faster service than the bus without the additional
features of the ICE such as a restaurant car.
FlixTrain is the backbone of the FlixMobility network, o ering high-capacity options between the major centres while the bus system provides
connections along shorter routes to less populous towns and cities.
The company is planning to launch a new route this year between Hamburg and Stuttgart, the rst direct rail connection between the two
cities. The service, which will have a journey time of under seven hours, will include stops at Hannover, Göttingen, Kassel-Wilhelmshöhe,
Fulda, Frankfurt, Darmstadt and Heidelberg. FlixTrain is also adding an additional express connection between Hamburg and Cologne, which
it says will have a journey time of 3h 30min, faster than DB’s services, with two intermediate stops in Dusseldorf and Duisburg. The service
towards Hamburg will have an additional stop in Gelsenkirchen, while the return service to Cologne will also stop in Essen.
The Berlin – Stuttgart and Berlin – Cologne services were also rerouted from the start of the 2020 timetable on December 15 2019, adding
additional stops at Leipzig, Erfurt, Lutherstadt-Wittenberg, Aachen, Halle (Saale), Gotha and Eisenach.
Passengers choosing to travel with FlixTrain are not restricted to any one demographic, and price is not the biggest attraction, according to
Müller, although it does play an important part, he says. Passengers are more interested in a convenient service that can get them to their
chosen destination reliably and comfortably.
“At the end of the day the customer doesn’t care too much whether they use a bus or a train,” Müller says. “It’s more important to get quickly
and conveniently from A to B, and in the best case scenario, save some money.”

International expansion
Following its success in the German market, FlixTrain is looking to replicate this strategy outside of the country. In September, FlixTrain
submitted a track access application to Swedish infrastructure manager Tra kverket to operate services along Sweden’s busiest inter-city rail
corridors: Stockholm – Malmö and Stockholm – Gothenburg. The latter service would make intermediate stops at Södertälje, Hallsberg and
Falköping, while the Malmö trains will call at Norrköping, Linköping, Nässjö, Alvesta and Lund.
The Swedish market di ers from Germany as both routes already have strong open-access operators, MTR Express and Snälltåget, competing
against incumbent national operator SJ. But Müller says these services are already meeting capacity, and he is con dent that FlixTrain can
attract more passengers and grow the rail and public transport markets.

“We can bene t from the trend in several countries where the demand for sustainable
transport is increasing.”
Matthias Müller
“We don’t see a need to compete with other railway operators, but other transport modes like cars and planes,” Müller says. “We can bene t
from the trend in several countries where the demand for sustainable transport is increasing. We can see the existing operators are sold out and
already have capacity issues because there is more demand than capacity.”
Sweden is not the only target for expansion, and Müller says the company is looking at markets where FlixBus already has a strong foothold.
A main target is France, one of the rst countries in which FlixBus expanded. In June last year, FlixTrain announced it had submitted a request
to French rail regulator Arafer seeking train paths on ve routes where it plans to compete with incumbent French National Railways (SNCF).
These include:
Paris Austerlitz – Bordeaux Saint Jean: one train pair per day with six intermediate stops
Paris Bercy – Toulouse Matabiau: two train pairs per day with seven intermediate stops
Paris Bercy – Nice: overnight service with nine intermediate stops
Paris Bercy – Lyon Perrache: ve train pairs a day with three intermediate stops, and
https://www.railjournal.com/in_depth/flixtrain-european-expansion
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Paris Gare du Nord – Brussels North: seven train pairs per day (regular-interval two-hourly pattern) with a stop at Saint-Quentin.
The Brussels service would run via the Maubeuge – Quevy (Belgium) line, following the route used by TEE and Eurocity services before the
introduction of Thalys high-speed trains between the French and Belgian capitals.
However, the process of market liberalisation in France is slow. After applying for track access, FlixTrain must now wait for the results of an
economic balance test which are expected in spring. Following this, it will likely take another year before the route requests are approved or
denied.
While market liberalisation promises to increase public transport’s market share and provide more sustainable travel options, Müller identi es
a number of institutional changes that need to happen before these bene ts can be fully realised.
“We need a clear separation between the infrastructure manager and the operators, and at the same time we need to make sure that
infrastructure charges don’t get too high,” he says.
“In Sweden we see that it is separate from a service point of view, so the maintenance is fully liberalised and at the same time track fees are at a
reasonable level. As a result we see there are quite a lot of operators.
“In Germany we are paying way more for the track charges and we don’t see that we have reached the same standard of how we are treated.
The processes just aren’t there, and people just aren’t used to dealing with new competitors and new market entrants, especially on the
infrastructure manager side.”

FlixTrain will add a new express service between Cologne and Hamburg this year.
Photo: Keith Fender
Access charges are set at around €1.50 per km in Sweden, but these rise to around €10 per km in Germany, with France looking to charge up to
€30 per km for access to its high-speed network.
“I cannot see it as an honest attempt to increase competition,” Müller says. “Of course it is high-speed but there’s a long way to go to get to a
fully liberalised market or to a market which o ers fair options to new entrants.”
Liberalisation may also bring less obvious bene ts such as solving rolling stock shortage issues, which Müller says is one of the hurdles
preventing expansion.
“There is no market at the moment to provide enough rolling stock to actually grow the business,” he says. “At the moment each state-owned
company develops its own rolling stock eets and there was no demand for the manufacturers to standardise their products. I think
liberalisation can increase that, creating a much more liquid market.”

Climate package
FlixTrain is closely following the development of the German federal government’s climate package, a series of measures agreed by Germany’s
coalition government on September 20 which will inject €54bn into the ght against climate change by 2023.

“If there are any subsidies for operators then they should be there for all operators in the
market and not just favour some, which doesn’t allow fair competition.”
Matthias Müller
This includes a reduction of VAT charged on journeys of more than 50km from 19% to 7%, a rate which already applies to shorter rail journeys,
along with an extra €2bn in federal funding for regional rail, trials of €365 annual public transport passes, and a federal law to increase aviation
taxes.
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While FlixTrain welcomes the VAT reduction, it argues this should be extended to bus operators as well, and has warned that investing
additional funding directly into DB will distort the market and reduce competition.
“Of course we are in favour of infrastructure investments,” Müller says. “But if there are any subsidies for operators then they should be there
for all operators in the market and not just favour some, which doesn’t allow fair competition.”
FlixMobility is lobbying the government on the issue, but has warned that if the investment is made solely in DB, with FlixBus and other longdistance bus operators not included in the package, it will have to cut its network and reduce capacity.
Regardless of whether it is able to get the concessions it is calling for from German politicians, the company’s expansion plans look likely to
further establish FlixTrain as a viable open-access alternative in the liberalised market.
“With Germany and Sweden, we already have huge growth potential,” Müller says. “But I would de nitely not say that Flixtrain is limited to
those two countries. While there is nothing set it in stone yet, we are evaluating di erent options.”
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