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O nd erwerp : U itkom st besl u itvorm i ng Zwol le-Herfte

Geachte voorzitter/leden,

Op dinsdag '17 december jl. hebben de gedeputeerden Verkeer en Vervoer van de
provincies Groningen, Fryslân, Overijssel en Drenthe met staatssecretaris Mansveld
van het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu (l&M), onder voorbehoud van goedkeu-
ring door Tweede Kamer, Gedeputeerde en Provinciale Staten, een besluit genomen

over de uitvoering en financiering van maatregelen voor het spoortraject Zwolle -
Herfte.

De gekozen oplossing heeft een breed draagvlak. Naast het Ministerie van l&M en de
betrokken provincies, staan ook de betrokken vervoerders (NS en Arriva) en verte-
genwoordigers van de Consumentenorganisaties in het LOCOV achter het besluit.

Zwolle is één van de belangrijkste spoorknooppunten in Nederland. Het station vervult
een cruciale functie als scharnier tussen het spoornetwerk van de brede Randstad en

dat van de vier provincies Groningen, Fryslân, Overijssel en Drenthe. ln Zwolle komen
vijf lntercity-verbindingen en drie regionale spoorlijnen samen.

Het afgelopen jaar zijn door ProRail alternatievenstudies uitgevoerd om een oplossing
te vinden voor de overbelastverklaring van het spoortraject tussen Zwolle en Herfte in

de verbindingen Zwolle - Groningen,Zwolle - Leeuwarden en Zwolle - Emmen. ln de
studie is rekening gehouden met de door alle betrokkenen ingebrachte spoorambities.

Oplossrngs richting
Gekozen is voor een oplossingsrichting waarmee alle vervoerambities worden inge-
vuld en tevens doorgroeimogelijkheden voor de langere termijn behouden blijven:
. een uitbreiding van het spoor tussen Zwolle en de aansluiting bij Herfte van twee

naar vier sporen inclusief aanleg van een vrije kruising voor deze sporen zodat
de treinen van Zwolle richting Leeuwarden/Groningen en van Zwolle richting
Emmen geen hinder van elkaar ondervinden;
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a aanpassingen aan de oostzijde van het emplacement bij Zwolle zodat ook de

treinen richting Enschede en Deventer tegelijk met de trein naar Leeuwar-

den/Gron in gen ku nnen vertrekken (zogenaamde gel ijktijdigheden).

Met deze maatregelen wordt de kwaliteit van de treindienst aanzienlijk vergroot, onder
meer doordat:
. de wachttijd van de intercity van/naar Leeuwarden met 3 minuten kan worden

verminderd;
. als gevolg van reistijdverkorting op de trajecten Zwolle-Groningen/Leeuwarden

een betere aansluiting op regionale treinen in Groningen en Leeuwarden kan
worden geboden;

. een derde en vierde trein per uur tussen Zwolle en Leeuwarden mogelijk wordt
gemaakt;

. de overstaptijden en snelheden worden verbeterd;

. de robuustheid en betrouwbaarheid worden verbeterd.

Vanwege de doorgroeimogelijkheden voor de lange termijn, de mogelijkheden om op
termijn extra treinen vanuit Zwolle richting Enschede mogelijk te maken, alsmede de
flexibiliteit voor eventuele aanpassingen van de dienstregeling is deze oplossingsrich-
ting toekomstvast.

Kosten en budget
De kosten voor de bovengenoemde maatregelen bedragen € 170 mliljoen inclusief
BTW. Om ook de (toekomstige) behoefte aan opstel- en servicecapaciteit te kunnen
faciliteren, al dan niet in combinatie met een tweede toegang tot het emplacement,
wordt aanvullend € 55 miljoen gereserveerd. De tweede toegang zou als bijkomend
voordeel hebben dat de snelheid van treinen aan de westzijde van het emplacement
kan worden verhoogd met als gevolg een verdere toename van de robuustheid.

ln de vervolgfase dient parallel aan de planuitwerking van de gekozen oplossings-
richting nader te worden bezien hoe op een kosteneffectieve wijze de behoefte aan
opstel- en servicecapaciteit kan worden ingevuld binnen het taakstellende budget van
€ 55 miljoen.

De totale kosten van € 225 miljoen worden voor € 93 miljoen gedekt uit reeds hiervoor
beschikbare middelen, waarvan € 70 miljoen 'Motie Koopmans' (Sporendriehoek

Noord Nederland). De regio heeft aanvullend op dit budget € 36 miljoen inclusief BTW
beschikbaar gesteld. Het resterende bedrag van € 96 miljoen zal door het Rijk worden
gefinancierd. Aangezien het voorkeursalternatief mede is gebaseerd op de regionale
ambities wordt € 55 miljoen hiervan gedekt uit de investeringsruimte Regio-
naal/Lokaal.

Spoorknel pu nt Zwolle - Herfte € x 1.000.000

Totale investeringsraming 225
Reeds beschikbaar waarvan € 70 'Motie Koopmans' 93

Extra bijdrage Ríjk 96

Extra bijdrage regio (taakstellend):

Groningen 10 mln.

Fryslân 10 mln.

Overijssel 10 mln.
Drenthe 6 mln.

36
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Planning
Conform de huidige planning kunnen eind 2017 de eerste onderdelen in dienst wor-
den gesteld. Daarmee worden de overstapknoop Zwolle en de robuustheid van de

treindienst verbeterd. Het capaciteitsknelpunt op het baanvak tussen Zwolle en de

aansluiting bij Herfte blijft vooralsnog bestaan totdat medio 2021 hel gehele voorkeur-
salternatief is opgeleverd.

Met dit besluit wordt een belangrijke kwaliteitsverbetering gerealiseerd voor de reizi-
gers van en naar Noord- en Oost-Nederland. Met de oplossingsrichting wordt tege-
moet gekomen aan de noordelijke ambities. Het is een scenario van zo weinig moge-

lijk aanpassingen op het emplacement in Zwolle en de mogelijkheid door te groeien

naar een alternatief dat ook voor de langere termijn een robuuste, betrouwbare en

flexibele treinverbinding garandeert tussen Zwolle en Noord- en Oost Nederland.

Wij zijn dan ook ingenomen met het behaalde resultaat.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

¡

secretaris , voorzitter

wa.coll:3

¡


