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Geachte leden van de Staten, 

Na het reces heeft het Ministerie twee brieven gepubliceerd over
internationale treinverbindingen. Waarbij het verschil in positionering
opvalt tussen Groningen(Noord-Nederland) en Zuid-Nederland(Brabant &
Limburg) als het over de internationale treinverbindingen gaat. Het gaat
om de volgende twee brieven:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/09/07/intercityverbinding-
randstad-eindhoven-heerlen-aken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/09/07/beantwoording-
van-kamervragen-van-het-lid-schonis-over-het-bericht-plan-sneltrein-
staat-al-jaren-stil

Wat tijdens de verschillende commissievergaderingen opviel dat
gedeputeerde Gräper als het over de verbinding Amsterdam - Groningen -
Bremen - Hamburg in beantwoording van vragen in de staten. Dat u het
volgende antwoord kreeg: 'Daar is geen belangstelling voor op het
ministerie'! De afgelopen jaren hebben ze in Brabant en Limburg al jaren
hetzelfde smoesje gehoord op het Ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat. Aangezien de directie Spoor en de Nederlandse Spoorwegen
twee handen op één buik zijn. Waar de Nederlandse Spoorwegen als
concessiehouder op het zogenaamde HRN netwerk geen trek in heeft wordt
permanent met drogreden van tafel geveegd. 

In Brabant en Limburg vinden ze de internationale verbindingen in het
Zuiden van Nederland zo van belang dat het beginpunt altijd in de
Randstad ligt. Maar binnen Noordoost-Nederland wordt niet bestuurlijk
samengewerkt om in deze tijd dat internationale verbindingen per trein
eindelijk weer op de nationale politieke agenda staan naar bijna 15 jaar
afwezigheid. 

In de noordelijke provincies wordt deze logische verbinding en noodzaak
vergeten. Want het plan Wunderline heeft ook effect op de reistijden per
trein tussen onder andere Amsterdam en Hamburg. Alleen al via het plan
Wunderline Groningen - Bremen in 1 uur 23 minuten. Daalt de reistijd van
Amsterdam naar Hamburg ten opzichte van de snelste verbinding met
Hamburg die 5 uur 15 minuten is naar 4 uur en 30 minuten. Uw collega's in
de provincies Brabant en Limburg trekken zich niets aan van de Haagse
smoezen en houden de gedeputeerden aan hun bestuurlijke opdracht om
deze met de hoogst mogelijke kwaliteit uit te voeren. Want Groningen -
Bremen is van nationaal belang. De opwaardering van deze verbinding
maakt verbindingen mogelijk die nu onmogelijk zijn. Ook in het voordeel
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De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal  


Binnenhof 4  


2513 AA DEN HAAG 


  


Datum 7 september 2020 


Betreft Beantwoording van Kamervragen van het lid Schonis over 


het bericht ‘Plan sneltrein staat al jaren stil’ 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


 


Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die de heer Schonis heeft gesteld 


naar aanleiding van het bericht in de NRC getiteld ‘Plan sneltrein staat al jaren 


stil’. 


 


Vraag 1  


Bent u bekend met het artikel ‘Plan sneltreinlijn staat al jaren stil’? 1 


 


Antwoord 1 


Ja.  


 


Vraag 2 


Kunt u toelichten hoe het staat met de realisatie van de spoorverbinding 


Groningen-Bremen, de zogeheten ‘Wunderline’? 


 


Antwoord 2 


De realisatie van het project ligt op schema. Gelijk met het gereedkomen van de 


nieuwe spoorbrug Friesenbrücke zal de eerste bouwfase van de Wunderline 


gereedkomen en wordt een reistijdwinst van 20 minuten gerealiseerd tussen 


Groningen en Leer.  


 


Vraag 3 


Acht u het herstel van de spoorbrug ‘Friesenbrücke’ essentieel voor de aanleg van 


de Wunderline? 


 


Antwoord 3 


Ja, de Friesenbrücke is onderdeel van de verbinding Groningen-Leer. 


 


Vraag 4 


Verwacht u dat de Friesenbrücke binnen afzienbare termijn hersteld zal worden? 


Zo ja, wanneer? Zo nee, bent u in overleg met uw Duitse collega’s om ervoor te 


zorgen dat deze brug zo spoedig mogelijk wordt hersteld? 


 


                                                
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/16/plan-sneltreinlijn-staat-al-jaren-stil-a4008938 
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Antwoord 4 


Het herstel van de Friesenbrücke is conform planning voorzien eind 2024. 


 


Vraag 5 


Welke obstakels ziet u voor de aanleg van het project Wunderline en het starten 


van de dienstregeling van Groningen naar Bremen in 2024 zoals gepland? 


 


Antwoord 5 


De benodigde werkzaamheden voor het project Groningen-Bremen liggen op 


schema. Aan Nederlandse zijde zal dit jaar de sneltrein Groningen-Winschoten in 


dienst worden gesteld en wordt door ProRail parallel gewerkt aan de 


(voorbereiding van) de versnelling van de trajecten Hoogezand-Zuidbroek (gereed 


eind 2021) en Bad Nieuweschans-grens (gereed 2023) en de spoorverdubbeling 


Scheemda-Winschoten (gereed eind 2024). DB Netze werkt momenteel aan de 


voorbereidingen voor de aanpassingen op het Duitse traject en parallel aan die 


voor het herstel van de Friesenbrücke, realisatie daarvan zal starten in 2023 en 


gereed zijn in 2024. 


 


Vraag 6 


Wanneer de dienstregeling op de Wunderline niet in 2024 kan starten, binnen 


welke termijn denkt u dan dat de Wunderline gerealiseerd kan worden? 


 


Antwoord 6 


Momenteel loopt het project volgens planning en is er geen sprake van een andere 


realisatietermijn. Dit is recent nog bevestigd door de provincie Groningen, de  


Nederlandse opdrachtgever van het project. 


 


Vraag 7 


Welke stappen gaat u dit jaar nog ondernemen om het project Wunderline een 


stap verder te brengen? 


 


Antwoord 7 


Het project Wunderline ligt op schema. In mijn antwoord op vraag 5 ziet u welke 


stappen hiervoor genomen worden.  


 


 


Hoogachtend, 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 7 september 2020 


Betreft Intercityverbinding Randstad/Eindhoven-Heerlen-Aken 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


 


Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg MIRT (25 juni jl.) en de 


motie-Postma c.s.1 over het delen van de mogelijkheden van een directe 


intercityverbinding naar Heerlen en Aken, o.a. binnen de nieuwe HRN-concessie, 


informeer ik uw Kamer voorafgaand aan het Algemeen Overleg Spoorordening 


met deze brief.  


 


Grensoverschrijdende verbindingen dragen bij aan de economische kracht van 


grensregio’s aan beide zijden van de grens en bieden een duurzaam alternatief 


voor reizigers. Het verbeteren van internationale treinverbindingen staat daarom 


hoog op mijn agenda. In de brief van 11 juni jl.2 heb ik uw Kamer reeds 


geïnformeerd over de conclusie van zowel de Nederlandse als de Duits-


Nederlandse stuurgroep over gefaseerde verbetering van de verbinding vanuit de 


Randstad/Eindhoven naar Heerlen en Aken. Ik heb hierbij ook aangegeven dat het 


realiseren van de intercityverbinding een gedeelde ambitie is en blijft. Echter, uit 


de eerste doorrekeningen blijkt dat een doorgetrokken intercity vanwege de 


beperkte vervoerswaarde en relatief hoge kosten (extra multicourant materieel 


specifiek voor deze verbinding) een hoog exploitatietekort oplopend tot meer dan 


€ 10 miljoen per jaar kent3.  


 


De NS is vervolgens gekomen met nieuwe informatie over de mogelijkheden voor 


een intercityverbinding vanuit Den Haag. Het ging hierbij met name over de 


tijdigheid van benodigd beschikbare treinen. Om gezamenlijk kennis te kunnen 


nemen van zowel de nieuwe inzichten van de NS als ook de mogelijke ideeën van 


de huidige vervoerder op het traject Heerlen-Aken, Arriva, zijn beide vervoerders 


in de gelegenheid gesteld om hun ideeën en ambities met deze verbinding toe te 


lichten. Ik ben verheugd dat er voor deze verbinding nu twee vervoerders nieuwe 


plannen bekend hebben gemaakt.  


 


                                                
1 Kamerstuknummer 35300-A-104 
2 Kamerstuknummer 29984-897 
3 Kamerstuknummer 35300-A-57 
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Op basis van de gepresenteerde plannen heb ik met de regionale overheden en 


ProRail geconcludeerd dat een verdiepingsslag noodzakelijk is om tot een goed 


oordeel te komen. Mijn doel is hierbij om te komen tot een oplossing die een 


verbetering biedt voor zoveel mogelijk reizigers, kosteneffectief is en goed 


inpasbaar is in het spoornetwerk.  


 


In de stuurgroep is afgesproken om de beschikbaar gestelde informatie door 


ProRail te laten toetsen in een nadere verkenning. Deze verdiepingsslag zal naar 


verwachting minimaal 6 maanden in beslag nemen. Parallel aan dit onderzoek wil 


ik in het kader van de hoofdlijnen van het integrale besluit over de marktordening 


op het spoor na 2024 een marktverkenning internationale spoorverbindingen 


uitvoeren. Het doel van de marktverkenning is om te onderzoeken of de 


internationale verbindingen die vanuit publiek belang wenselijk zijn tot stand 


komen onder open toegang of dat deze in de HRN-concessie danwel een separate 


concessie beter georganiseerd kan worden. Daar neem ik deze verbinding ook in 


mee. De eerste uitkomsten van de marktverkenning worden medio voorjaar 


verwacht. Dit geeft daarmee voldoende ruimte om deze verbinding, indien 


gewenst, op te nemen in de nieuwe HRN-concessie. Door parallel hieraan de 


verkenning van ProRail uit te laten voeren kan komend voorjaar in samenspraak 


met de regionale partners en in het belang van de reiziger de juiste afweging 


worden gemaakt.  


 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 







van de Randstad. Maar daar wordt niet de lobby als zwaartepunt op gezet?
Dit is een gemiste kans. 

Hoop dat de verschillen u in deze brieven opvallen en uw bestuurders een
ook met de HRN concessie van de NS in het achterhoofd, waarom de NS
weigert deze internationale verbinding via het Noorden te ontwikkelen. De
andere conclusie is dat de huidige gedeputeerde niet capabel genoeg is
voor haar functie? Ze laat zich door drogreden en smoesjes van tafel
schuiven op het ministerie? Volgens mij hoort dat voor de Staten
onacceptabel te zijn. 

U als Staten hoort hierover te gaan en veel beter erbij betrokken te
worden. Door niet de verbinding met de Randstad te benoemen schaadt dit
feitelijk heel Noordoost-Nederland. Hoop dat u hierover nadenken wilt en
de passende maatregelen gaat bedenken. 

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 7 september 2020 

Betreft Beantwoording van Kamervragen van het lid Schonis over 

het bericht ‘Plan sneltrein staat al jaren stil’ 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die de heer Schonis heeft gesteld 

naar aanleiding van het bericht in de NRC getiteld ‘Plan sneltrein staat al jaren 

stil’. 

 

Vraag 1  

Bent u bekend met het artikel ‘Plan sneltreinlijn staat al jaren stil’? 1 

 

Antwoord 1 

Ja.  

 

Vraag 2 

Kunt u toelichten hoe het staat met de realisatie van de spoorverbinding 

Groningen-Bremen, de zogeheten ‘Wunderline’? 

 

Antwoord 2 

De realisatie van het project ligt op schema. Gelijk met het gereedkomen van de 

nieuwe spoorbrug Friesenbrücke zal de eerste bouwfase van de Wunderline 

gereedkomen en wordt een reistijdwinst van 20 minuten gerealiseerd tussen 

Groningen en Leer.  

 

Vraag 3 

Acht u het herstel van de spoorbrug ‘Friesenbrücke’ essentieel voor de aanleg van 

de Wunderline? 

 

Antwoord 3 

Ja, de Friesenbrücke is onderdeel van de verbinding Groningen-Leer. 

 

Vraag 4 

Verwacht u dat de Friesenbrücke binnen afzienbare termijn hersteld zal worden? 

Zo ja, wanneer? Zo nee, bent u in overleg met uw Duitse collega’s om ervoor te 

zorgen dat deze brug zo spoedig mogelijk wordt hersteld? 

 

                                                
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/16/plan-sneltreinlijn-staat-al-jaren-stil-a4008938 
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Antwoord 4 

Het herstel van de Friesenbrücke is conform planning voorzien eind 2024. 

 

Vraag 5 

Welke obstakels ziet u voor de aanleg van het project Wunderline en het starten 

van de dienstregeling van Groningen naar Bremen in 2024 zoals gepland? 

 

Antwoord 5 

De benodigde werkzaamheden voor het project Groningen-Bremen liggen op 

schema. Aan Nederlandse zijde zal dit jaar de sneltrein Groningen-Winschoten in 

dienst worden gesteld en wordt door ProRail parallel gewerkt aan de 

(voorbereiding van) de versnelling van de trajecten Hoogezand-Zuidbroek (gereed 

eind 2021) en Bad Nieuweschans-grens (gereed 2023) en de spoorverdubbeling 

Scheemda-Winschoten (gereed eind 2024). DB Netze werkt momenteel aan de 

voorbereidingen voor de aanpassingen op het Duitse traject en parallel aan die 

voor het herstel van de Friesenbrücke, realisatie daarvan zal starten in 2023 en 

gereed zijn in 2024. 

 

Vraag 6 

Wanneer de dienstregeling op de Wunderline niet in 2024 kan starten, binnen 

welke termijn denkt u dan dat de Wunderline gerealiseerd kan worden? 

 

Antwoord 6 

Momenteel loopt het project volgens planning en is er geen sprake van een andere 

realisatietermijn. Dit is recent nog bevestigd door de provincie Groningen, de  

Nederlandse opdrachtgever van het project. 

 

Vraag 7 

Welke stappen gaat u dit jaar nog ondernemen om het project Wunderline een 

stap verder te brengen? 

 

Antwoord 7 

Het project Wunderline ligt op schema. In mijn antwoord op vraag 5 ziet u welke 

stappen hiervoor genomen worden.  

 

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 7 september 2020 

Betreft Intercityverbinding Randstad/Eindhoven-Heerlen-Aken 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg MIRT (25 juni jl.) en de 

motie-Postma c.s.1 over het delen van de mogelijkheden van een directe 

intercityverbinding naar Heerlen en Aken, o.a. binnen de nieuwe HRN-concessie, 

informeer ik uw Kamer voorafgaand aan het Algemeen Overleg Spoorordening 

met deze brief.  

 

Grensoverschrijdende verbindingen dragen bij aan de economische kracht van 

grensregio’s aan beide zijden van de grens en bieden een duurzaam alternatief 

voor reizigers. Het verbeteren van internationale treinverbindingen staat daarom 

hoog op mijn agenda. In de brief van 11 juni jl.2 heb ik uw Kamer reeds 

geïnformeerd over de conclusie van zowel de Nederlandse als de Duits-

Nederlandse stuurgroep over gefaseerde verbetering van de verbinding vanuit de 

Randstad/Eindhoven naar Heerlen en Aken. Ik heb hierbij ook aangegeven dat het 

realiseren van de intercityverbinding een gedeelde ambitie is en blijft. Echter, uit 

de eerste doorrekeningen blijkt dat een doorgetrokken intercity vanwege de 

beperkte vervoerswaarde en relatief hoge kosten (extra multicourant materieel 

specifiek voor deze verbinding) een hoog exploitatietekort oplopend tot meer dan 

€ 10 miljoen per jaar kent3.  

 

De NS is vervolgens gekomen met nieuwe informatie over de mogelijkheden voor 

een intercityverbinding vanuit Den Haag. Het ging hierbij met name over de 

tijdigheid van benodigd beschikbare treinen. Om gezamenlijk kennis te kunnen 

nemen van zowel de nieuwe inzichten van de NS als ook de mogelijke ideeën van 

de huidige vervoerder op het traject Heerlen-Aken, Arriva, zijn beide vervoerders 

in de gelegenheid gesteld om hun ideeën en ambities met deze verbinding toe te 

lichten. Ik ben verheugd dat er voor deze verbinding nu twee vervoerders nieuwe 

plannen bekend hebben gemaakt.  

 

                                                
1 Kamerstuknummer 35300-A-104 
2 Kamerstuknummer 29984-897 
3 Kamerstuknummer 35300-A-57 
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Op basis van de gepresenteerde plannen heb ik met de regionale overheden en 

ProRail geconcludeerd dat een verdiepingsslag noodzakelijk is om tot een goed 

oordeel te komen. Mijn doel is hierbij om te komen tot een oplossing die een 

verbetering biedt voor zoveel mogelijk reizigers, kosteneffectief is en goed 

inpasbaar is in het spoornetwerk.  

 

In de stuurgroep is afgesproken om de beschikbaar gestelde informatie door 

ProRail te laten toetsen in een nadere verkenning. Deze verdiepingsslag zal naar 

verwachting minimaal 6 maanden in beslag nemen. Parallel aan dit onderzoek wil 

ik in het kader van de hoofdlijnen van het integrale besluit over de marktordening 

op het spoor na 2024 een marktverkenning internationale spoorverbindingen 

uitvoeren. Het doel van de marktverkenning is om te onderzoeken of de 

internationale verbindingen die vanuit publiek belang wenselijk zijn tot stand 

komen onder open toegang of dat deze in de HRN-concessie danwel een separate 

concessie beter georganiseerd kan worden. Daar neem ik deze verbinding ook in 

mee. De eerste uitkomsten van de marktverkenning worden medio voorjaar 

verwacht. Dit geeft daarmee voldoende ruimte om deze verbinding, indien 

gewenst, op te nemen in de nieuwe HRN-concessie. Door parallel hieraan de 

verkenning van ProRail uit te laten voeren kan komend voorjaar in samenspraak 

met de regionale partners en in het belang van de reiziger de juiste afweging 

worden gemaakt.  

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 


