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Betreft: capaciteitsconflict spoor tussen Arnhem en Zevenaar

Arnhem, 26 augustus 2019

Geachte heer Eringa,
De afgelopen weken is hard gewerkt aan het verbeteren van het spoor tussen Zevenaar en Didam.
Mede dankzij de door de provincie Gelderland beschikbaar gestelde financiële middelen wordt de
betrouwbaarheid van de treinverbinding tussen Arnhem en Winterswijk verhoogd en worden de
aansluitingen in Arnhem op de treinen naar/van Utrecht en Nijmegen robuuster.
Geldt dit straks voor alle treinen tussen Arnhem en Doetinchem/Winterswijk? Helaas niet, zo blijkt uit
de door ProRail toegekende dienstregelingspaden voor 2020. Zeven keer per dag zou zich een
conflict gaan voordoen op het traject tussen Arnhem en Zevenaar waarbij de ICE vanuit Arnhem naar
Duitsland en de regionale stoptrein naar Winterswijk op hetzelfde moment gebruik willen maken van
hetzelfde stuk spoor. Als oplossing kiest ProRail ervoor de regionale stoptrein van Arriva 4 minuten
eerder te laten vertrekken uit Arnhem. Weg robuuste aansluitingen en betrouwbare verbinding (door
afwijkende vertrektijden 7 keer per dag vanuit Arnhem).
Het ROCOV betreurt deze keuze van ProRail en had liever een prioritering gezien ten gunste van de
regionale stoptrein. Nu renderen de door de provincie Gelderland gedane investeringen minder dan
aanvankelijk gedacht. Het ROCOV is van mening dat ProRail (maar ook NS en het ministerie van
IenW) meer oog zouden moeten hebben voor het belang van de regionale spoorverbindingen. In grote
delen van het land vormen deze nl. de ruggengraat van het openbaar vervoer en spelen een
belangrijke rol als “feeder” voor de treinen van NS.
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Op korte termijn is helaas geen infrastructurele oplossing mogelijk door de beperkte spoorcapaciteit
ten oosten van station Arnhem. Het ROCOV Gelderland ondersteunt derhalve het initiatief van Arriva
om bij ProRail een nieuwe overbelastverklaring voor het traject Arnhem – Zevenaar aan te vragen en
vervolgens voor dit traject een capaciteitsanalyse en capaciteitsvergrotingsplan te laten uitvoeren.
Daarnaast acht het ROCOV Gelderland de tijd rijp voor een fundamentele discussie over de
prioritering op het spoor. Dat een aanpassing in de prioritering mogelijk is bewijst de keuze die
onlangs is gemaakt voor de Maaslijn, waarbij de regionale treinen van Arriva “voorrang” krijgen op
treinen van NS en op goederentreinen (OVPro, 23 augustus 2019).
Verder stelt het ROCOV Gelderland voor om te onderzoeken of de dienstregeling van de ICE richting
Duitsland zodanig gewijzigd kan worden dat deze eerder in Arnhem aankomt en voor de regionale
stoptrein naar Winterswijk kan vertrekken of een viertal minuten later uit Arnhem vertrekt, zodat de
regionale stoptrein op de vaste patroontijd kan vertrekken uit Arnhem. Dit kan voor de korte termijn
een oplossing bieden, zonder daarmee de hiervoor genoemde fundamentele discussie overbodig te
maken.

Graag zien wij uw reactie op deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter
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