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Aan:

de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 19juni 2013

Ons kenmerk 251 3.51201 3004388

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

Onderwerp: Rapportage Vechtdallijnen (treindienst Zwolle-Emmen)

Geachte voorzitter/leden,

ln de commissievergadering Omgevingsbeleid van Provinciale Staten d.d. I mei 2013

heeft ons college toegezegd u te informeren over de stand van zaken Vechtdallijnen.

De treindienst Zwolle-Emmen wordt sinds 9 december 2012in opdracht van de pro-

vincies Overijssel en Drenthe en Regio Twente door Arriva uitgevoerd. De treindienst

had in het verleden last van vertragingen, mede door de vele enkelsporige baanvak-

ken en de capaciteitsproblemen bij Herfte. Ondanks de gebruikelijke opstartproble-

men, gaat de uitvoering van de huidige treindienst boven verwachting goed. Door

ProRail venivachte knelpunten in de dienstregeling, waarbij in de spits vier treinen per

uur tussen Zwolle en Coevorden rijden, bleken in de praktijk mee te vallen. De punc-

tualiteit van de dienstregeling ligt boven de 95% (een vertraging van minder dan drie

minuten). Hiermee wordt voldaan aan de in de aanbesteding gestelde norm. Ook de

verwijtbare rituitvallen ligt onder de gevraagde norm van 1o/o.

Het aantal reizigers en de daaruit voorvloeiende opbrengsten van de Vechtdallijnen

ligt hoger dan begroot. Voor de begroting 2013 was uitgegaan van een reizigersgroei

vanSVo. De begroting2013 was behoudend;2012 was een relatief slecht jaarqua

aantallen reizigers op de Vechtdallijn. De eerste vier maanden van 2013 laten een

groeizien van 19% ten opzichte van2012. De huidige reizigersgroeiresulteert in een

verwacht positief resultaat van € 800.000,-- ten opzichte van de begroting 2013. Hier-

bij moet echter de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

- De opbrengsten uit de OV-chipkaart zijn zeker. Dit is echter maar 20o/o van de

totale opbrengsten.




