Reactienota n.a.v. concept Nota van Uitgangspunten
Regionale treindiensten Gelderland en Overijssel
(NvU Spoor)
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1. Inleiding
In aanvulling op de in 2018 vastgestelde NvU Oost hebben de provincies Gelderland en Overijssel
een concept Nota van Uitgangspunten Regionale treindiensten Gelderland en Overijssel (verder:
NvU Spoor) opgesteld. Deze bevat een aantal uitgangspunten voor de aanbesteding van regionale
treindiensten in de twee provincies in de komende periode.
In juni 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijsel de concept-NvU Spoor voor
advies/reactie vrijgegeven. De volgende partijen hebben gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om
op de concept NvU te reageren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezamenlijke ROCOV’s: 1 gezamenlijk advies van ROCOV Gelderland en ROCOV Overijssel.
Reizigersvereniging ALMA
Rover
Vervoerders Arriva en Connexxion
Provincie Drenthe
ProRail
Gemeenten Apeldoorn, Dalfsen, Deventer, Ede, Enschede, Harderwijk, Hengelo, Raalte en
Rijssen-Holten.
Regio’s Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Clean Tech, FoodValley en Rivierenland.

De provincies Gelderland en Overijssel danken iedereen die de moeite heeft genomen om op de
concept Nota van Uitgangspunten te reageren. In deze Reactienota geven de provincies antwoord
op alle binnengekomen reacties. In een aantal gevallen hebben de reacties geleid tot wijzigingen in
de NvU Spoor of aandachtspunten voor de het vervolg van de aanbestedingsprocedure. In veel
gevallen betreft het antwoord echter een nadere toelichting van een keuze in de concept NvU of een
toelichting waarom een reactie niet tot een wijziging heeft geleid.
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2. Afzonderlijke reacties
Op de volgende pagina’s zijn de reacties van de verschillende partijen weergegeven en geven wij aan
hoe de provincies Gelderland en Overijssel met deze reacties zijn omgegaan bij het opstellen van de
definitieve Nota van Uitgangspunten Spoor.
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Indiener

Onderwerp NvU

Reactie

Antwoord (concessieverleners)

Aanpassing
(toelichting)
NvU

Aandachtspunt
voor
programma's
van eisen

Gemeente
Apeldoorn

Aansluitingen

Deze verbinding (Apeldoorn - Zutphen Winterswijk) heeft niet alleen een regionale
functie maar is tevens een belangrijke feeder
voor de hoofdspoorlijnen naar de Randstad en
Berlijn. Op dit moment is er in Apeldoorn in de
spitsperioden sprake van goede
aansluitmogelijkheden op deze hoofdlijnen. Om
deze regionale spoorlijn een substantiële rol te
laten vervullen in het totale mobiliteitssysteem
zijn ook buiten de spitsperioden goede
aansluitmogelijkheden noodzakelijk.

We onderschrijven het belang
van goede aansluitingen op de
Intercitytreinen van NS. NS maakt
(in samenspraak met ProRail)
jaarlijks de dienstregeling van de
intercitytreinen. Het belang van
goede aansluitingen op de
regionale spoorlijnen brengen wij
(nu al) in de consultatie richting
NS in. De uiteindelijke keuze is
echter een bevoegdheid van NS,
vandaar dat we goede
aansluitingsmogelijkheden niet
als eis kunnen opnemen.

Nee

Nee

Clean Tech Regio

Aansluitingen

Samen met de regio Achterhoek pleiten wij voor
een versnelling van de spoorverbinding
Apeldoorn-Zutphen-Winterswijk. […] Om deze
regionale spoorlijn een substantiële rol te laten
vervullen in het totale mobiliteitssysteem zijn
ook buiten de spitsperioden goede
aansluitmogelijkheden noodzakelijk. De regio's
Achterhoek en Cleantech Regio willen graag
samen met de provincie en andere partners in
gesprek over de mogelijkheden hiertoe.

Wij maken graag gebruik van uw
aanbod om met u in gesprek te
gaan over mogelijkheden om de
spoorverbinding Apeldoorn Zutphen - Winterswijk verder te
verbeteren.

Nee

Nee
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Regio FoodValley

Aansluitingen

Om [de volledige potentie] te bereiken zal er
blijvend moeten worden geïnvesteerd in goede
aansluitingen van en vanaf de Valleilijn op
andere mobiliteitsdiensten, in zo min mogelijk
vertragingen en goede faciliteiten zowel in de
trein als op de stations.

Wij zijn het geheel met u eens.
De provincie Gelderland heeft de
afgelopen jaren flink
geïnvesteerd in verbeteringen op
de Valleilijn. Met Barneveld Zuid
en Hoevelaken zijn twee nieuwe
stations geopend en er zijn
infrastructurele verbeteringen
doorgevoerd. De provincie heeft
geïnvesteerd in verbeteringen
van ketenvoorzieningen en heeft
de komst van toiletten op
stations mogelijk gemaakt. Sinds
februari 2018 rijden er twee
nieuwe treinen waarmee extra
zitplaatsen beschikbaar kwamen.
Op korte termijn wordt ook een
aantal perrons verlengd, zodat de
nieuwe treinen gekoppeld
kunnen rijden. De Valleilijn zal
ook in de toekomst onze
blijvende aandacht houden. In de
nieuwe concessie zullen wij de
vervoerder uitdagen om het
potentieel van de Valleilijn verder
te benutten en goede
afstemming te bereiken met
andere mobiliteitsdiensten.

Nee.

Ja
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Regio Achterhoek

Aansluitingen

Op dit moment is er in Apeldoorn alleen in de
spitsperioden sprake van goede
aansluitmogelijkheden op de hoofdlijnen
[richting de Randstad en Berlijn]. Om de
regionale spoorlijn [Apeldoorn - Zutphen Winterswijk] een substantiële rol te laten
vervullen in het totale mobiliteitssysteem zijn
ook buiten de spitsperioden goede
aansluitmogelijkheden noodzakelijk. De Regio
Achterhoek en de Cleantech Regio willen graag
samen met de provincie en andere partners in
gesprek over de mogelijkheden hiertoe.

Wij maken graag gebruik van uw
aanbod om met u in gesprek te
gaan over mogelijkheden om de
spoorverbinding Apeldoorn Zutphen - Winterswijk verder te
verbeteren. Infrastructurele
beperkingen maken dat een
keuze gemaakt moet worden.

Nee

Nee

Gemeente
Deventer

Ambities

De NvU Spoor heeft geen directe betrekking op
regionale spoorlijnen over het grondgebied van
de gemeente Deventer. Desondanks
onderschrijven wij de provinciale ambities ten
aanzien van de het versterken van de regionale
spoor binnen de ketenreis, de elektrificatie van
de regionale spoorlijnen en het stimuleren van
de modal shift van auto naar trein.

Wij waarderen uw steun voor
onze ambitie met betrekking tot
het regionaal spoorvervoer.

Nee

Nee

Gemeente
Deventer

Ambities

Wij onderstrepen het belang van de relatie
tussen ov-versterkingen op de corridor Arnhem –
Zutphen - Deventer- Zwolle (de "IJssellijn") en
herkennen de ontwikkelingen op de A50 bij het
waarborgen van de economische bereikbaarheid.
Met oog op het Toekomstbeeld OV 2040
hechten wij waarde aan de relatie met de
knooppuntfunctie van Deventer op de kruising
met de oost-west corridor Amersfoort- Deventer
- Twente (de "Berlijnlijn").

Wij hebben kennis genomen van
deze opmerking. Overigens is het
NvU vooral bedoeld als eerste
stap in opmaat naar de
samenstelling van het
eisenpakket (PvE) richting de
concessiehouder van de
regionale treindiensten. De door
u genoemde treinverbindingen

Nee

Nee
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vallen daarmee buiten de scope
van de NvU.
Rover

Ambities

In het concept van de nota van uitgangspunten
schrijft u dat zowel de provincie Overijssel als
Gelderland de ambitie te hebben om reizigers uit
de auto te lokken. Dat u deze ambitie hardop
uitspreekt juichen we vanzelfsprekend toe.

Wij danken u voor uw steun voor
deze ambitie.

Nee

Nee

Rover

Ambities

U geeft aan dat u heeft geïnvesteerd in het
elektrificeren van Zwolle-Enschede/Kampen en
spooruitbreidingen. Wij zijn blij met deze
verbeteringen. Volgens Rover is in OostNederland een systeemsprong nodig om uw
ambities te bereiken zowel qua dienstregeling
(hogere frequenties, kortere reistijden,
verbetering grensoverschrijdend OV) als qua
service (bijvoorbeeld ook bij overstappen tussen
regiospoor en hoofdrailnet single checkin/check-uit en geld-terug-bij-vertraging).

Wij vinden net als u dat een
hoogwaardig treinproduct van
groot belang is om ervoor te
zorgen dat de trein een
aantrekkelijk alternatief is voor
de automobilist. Vanaf het
moment dat de provincies de
bevoegdheid voor regionale
treindiensten kregen, hebben zij
samen met de vervoerders stap
voor stap het spoorvervoer
verbeterd. Er zijn moderne,
comfortabele en toegankelijke
treinen gekomen, stations zijn
opgeknapt en op veel trajecten is
de frequentie verhoogd. Deze
stapsgewijze aanpak zetten wij de
komende jaren voort.

Nee

Nee
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Rover

Ambities

Naast het inzetten op een systeemsprong op het
spoor zijn er nog andere opties die u kunt
uitvoeren om uw ambitie te bereiken. Welke
maatregelen neemt u bijvoorbeeld op het
beleidsterrein “ruimtelijke ordening” en in het
fietsnetwerk om deze ambitie te ondersteunen?
Wat doet u zelf voor het creëren van de hubs?
Wij gaan er vanuit dat u de condities schept
waaronder de concessiehouder optimaal kan
bijdragen aan het bereiken van deze
verandering.

De provincies voeren een
integraal en samenhangend
mobiliteitsbeleid. Ons beleid op
het gebied van spoor hangt nauw
samen met onze maatregelen op
andere terreinen, waaronder
fiets, ruimtelijke ordening en
stations(omgeving). Op deze
manier versterken maatregelen
elkaar.

Nee

Nee

Gemeente Ede

Booggeluid
(verduurzaming)

Inwoners die wonen in de omgeving van de
Valleilijn ervaren al jaren overlast van
booggeluid. Voor omwonenden in Ede en
Lunteren is booggeluid bijzonder hinderlijk
vanwege het karakteristieke geluid en de
aanzienlijke hoogte daarvan [en] willen daarom
graag een oplossing [hiervoor]. Vanuit haar
verantwoordelijkheid als beheerder van het
spoor is het redelijk dat de Rijksoverheid ook
bijdraagt aan een vermindering van het
booggeluid.

Wij zijn bekend met de
problematiek van booggeluid op
de Valleilijn. Zoals u in uw brief
schrijft, doet ProRail als
beheerder van de
railinfrastructuur onderzoek naar
maatregelen om de overlast van
booggeluid te beperken. ProRail
en vervoerder(s) zijn primair aan
zet om de overlast door
booggeluid te reduceren; de
provincie Gelderland ziet er als
concessieverlener van de
Valleilijn op toe dat de
vervoerder zijn medewerking
verleent.

Nee

Ja

Gemeente Ede

Booggeluid
(verduurzaming)

Omdat de aanpak van booggeluid in de toekomst
minder vrijblijvend wordt, is dit een goede reden
om in de uitgangspunten/ eisen voor de
toekomstige concessies voor het lokale spoor

In het programma van eisen van
de nieuwe concessie Valleilijn
zullen wij opnemen dat de
vervoerder moet meewerken aan

Nee

Ja
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ook eisen op te nemen voor booggeluid. Voor de
vertaling van de uitgangspunten naar het
Programma van Eisen voor de Valleilijn
verzoeken we u om een eis op te nemen die zich
richt op maatregelen om booggeluid te
verminderen.

initiatieven van ProRail om
booggeluid te reduceren.

Regio FoodValley

Booggeluid
(verduurzaming)

Voor de vertaling van de uitgangspunten naar
het Programma van Eisen voor de Valleilaan
verzoeken we u om een eis op te nemen die zich
richt op maatregelen om booggeluid te
verminderen.

In het programma van eisen van
de nieuwe concessie Valleilijn
komt aandacht voor de
problematiek van booggeluid.
ProRail doet als beheerder van de
railinfrastructuur onderzoek naar
maatregelen om de overlast van
booggeluid te beperken. In het
programma van eisen van de
nieuwe concessie Valleilijn zullen
wij opnemen dat de vervoerder
moet meewerken aan initiatieven
van ProRail om booggeluid te
reduceren.

Nee

Ja

Regio FoodValley

Booggeluid
(verduurzaming)

Het college van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Ede stuurt u eveneens een
brief die als reactie op uw Nota van
Uitgangspunten specifiek op de inhoudelijke
problematiek van het booggeluid ingaat.

Wij hebben de brief van de
gemeente Ede in goede orde
ontvangen en antwoord hierop
treft u elders in deze Reactienota
aan.

Nee

Nee

Regio FoodValley

Capaciteit

Gezien de groei die de Valleilijn de afgelopen
jaren heeft doorgemaakt en alle maatregelen die
worden genomen om het OV nog aantrekkelijker
te maken vraagt Regio FoodValley zich af hoe

De provincie Gelderland heeft
een analyse uitgevoerd van de
verwachte toekomstige
ontwikkeling van het aantal
reizigers op de Valleilijn in relatie

Nee

Nee
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voldoende capaciteit in de treinen wordt
geborgd de komende 10-15 jaar?

tot de beschikbare capaciteit. Uit
deze analyse blijkt dat de huidige
capaciteit voldoende is om de
verwachte reizigersgroei op te
vangen.

Prorail

Capaciteit infrastructuur

De trajecten Zutphen-Winterswijk en ArnhemWinterswijk maken nu nog onderdeel uit van één
concessie. Wanneer deze trajecten onderdeel
worden van twee verschillende concessies vraagt
dat (in het geval van twee verschillende
vervoerders) om verdeling en mogelijke
uitbreiding van de beschikbare opstel- en
behandelcapaciteit. ProRail adviseert om tijdig in
kaart te brengen wat hiervan de effecten zijn,
zodat er ook nog ruimte is om de capaciteit te
vergroten.

Wij danken u voor het signaleren
van dit aandachtspunt. Wij zullen
de mogelijke effecten op
beschikbare
railinfrastructuurcapaciteit tijdig
in kaart brengen en doen daarbij
graag een beroep op de kennis en
expertise van ProRail.

Nee

Nee

Regio ArnhemNijmegen

Capaciteit infrastructuur

Wat gaat de provincie doen met betrekking tot
de overbelasting [van corridors Schiphol-UtrechtArnhem/Nijmegen in relatie tot de regionale
lijnen (Valleilijn en Arnhem-Tiel) en corridor
Arnhem-Duitse grens), capaciteitsverdeling en
prioritering op deze corridors? Is de provincie
bereid om hier zelf in te investeren en daarmee
extra capaciteit op de betreffende corridors te
creëren?

De NvU spoor gaat over
exploitatie en is geen
investeringsagenda voor
infrastructuur. Uw punt valt
daarmee buiten de scope van de
NvU Spoor.

Nee

Nee
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Arriva

Concessiegebied

De mogelijke decentralisatie van de stoptrein
tussen Apeldoorn en Enschede zorgt voor
nieuwe kansen voor integratie van trein en bus
(bijvoorbeeld in Holten, Rijssen en een nieuw
station in Bathmen) en past bij de multimodale
concessie Berkel - Dinkel. Dit kan worden
meegenomen in de aanbesteding van 2023,
zodat er ook voldoende tijd is om treinen te
bestellen. Met één opdrachtgever voor de
verbinding Zwolle - Enschede en Apeldoorn Enschede is afstemming gemakkelijker om een
voor de reizigers aantrekkelijker product tussen
Wierden en Enschede te realiseren.

Wij danken u voor het benoemen
van deze kans, maar uw
opmerking ten aanzien van de
wenselijkheid van decentralisatie
van de genoemde treindienst valt
buiten de scope van deze Nota
van Uitgangspunten Spoor.

Nee

Nee

12
Reactienota n.a.v. NvU Spoor

Arriva

Concessiegebied

De verbinding Arnhem - Doetinchem Winterswijk is de kurk waarop het openbaar
vervoernetwerk in de Achterhoek drijft. Wij
adviseren om deze vervoerkundige eenheid in
stand te houden. In Doetinchem, Terborg en
Varsseveld is er een sterke relatie met het
busnetwerk. In het huidige voorstel zal een deel
van de bussen in deze plaatsen onderdeel
uitmaken van de nieuwe concessie Berkel Dinkel en een deel van de concessie Rijn - Waal.
Naast efficiëntieverlies (kosten schatten wij op
ongeveer 400.000 euro voor het busonderdeel
door het verdwijnen van schaalvoordelen: er is
extra reservematerieel nodig en personeel moet
worden opgesplitst naar kleinere groepen) maakt
dit de integratie van de spoorlijn met het
busnetwerk ingewikkeld. Naast het
vervoerkundige nadeel neemt bij splitsing van
het huidige spoornet in de Achterhoek in twee
concessies de exploitatiekosten fors toe. Net als
bij bus verdwijnen schaalvoordelen. Bij splitsing
is extra teammanagement nodig, extra personeel
voor rangeren en tanken en er zijn extra
reservetreinen nodig (omdat elke
concessiehouder over reservematerieel moet
beschikken). Op basis hiervan schatten wij dat de
exploitatiekosten jaarlijks 700.000 euro hoger
zijn dan in de huidige situatie. In combinatie met
de extra kosten voor de busexploitatie schatten
wij de extra kosten van de concessie indeling op
jaarlijks 1,1 miljoen euro. Deze extra kosten
leiden mogelijk tot een lager aanbod in de

Wij nemen kennis van uw
pleidooi voor een andere
concessie-indeling in de
Achterhoek. In het kader van de
NvU Oost is de positie van de
regionale treindiensten
uitvoering onderzocht en zijn de
reizigersstromen als basis
genomen. Wij zien per saldo nog
steeds grote voordelen van de in
de Nota van Uitgangspunten
vastgestelde concessie-indeling.
Deze staat wat ons betreft niet
ter discussie en blijft dus
gehandhaafd.

Nee

Nee
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vervoervolume in de aanbesteding en maken het
moeilijker om ambities voor doorontwikkeling
van het netwerk mogelijk te maken, zoals:
• De introductie van een Regio Express Arnhem Doetinchem;
• De koppeling Winterswijk - Zutphen Apeldoorn;
• Een HOV-verbinding tussen de Achterhoek en
Twente over de A18.
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Arriva

Concessiegebied

Uw ambitie voor verduurzaming van Zutphen Oldenzaal ondersteunen we van harte. We willen
u wel in overweging geven om deze lijn direct
onderdeel te maken van de nieuwe concessie
Berkel - Dinkel [omdat materieel beschikbaar is
dat meegroeit met elektrificatie, een
multimodale concessie hier ook voordelen biedt,
aparte aanbesteding zorgt voor kleine exploitatie
en hogere kosten (schatting €700.000), integratie
aparte concessie op later moment is complex).

Wij begrijpen uw argumenten om
de treindienst Zutphen-Oldenzaal
(vanaf 2023) onderdeel te maken
van de multimodale concessie
Berkel-Dinkel. De in de Nota van
Uitgangspunten genoemde
risico’s voor wat betreft
tijdsplanning en financiën van de
verduurzaming van deze
spoorverbinding wegen voor ons
dusdanig zwaar dat wij (in
afwijking van de NvU Oost)
kiezen voor een (tijdelijke) aparte
treinconcessie ZutphenOldenzaal.

Ja (namelijk
NvU Oost)

Nee

Arriva

Concessiegebied

Integratie van de Valleilijn tussen Amersfoort en
Ede-Wageningen in de nieuwe concessie Rijn Waal biedt ook veel voordelen voor integratie
met het omliggende busnet. Daarbij voorzien wij
geen problemen met extra complexiteit en
risico’s door verschillende type treinen.

Vanwege de beperkte
vervoerkundige samenhang
tussen de Valleilijn en het
busvervoer in de omliggende
regio zien de provincies geen
meerwaarde om de Valleilijn
onderdeel te maken van een
multimodale concessie en de NvU
Oost op dit punt aan te passen.

Nee

Nee

Arriva

Concessiegebied

Ook voor de lijnen Zwolle - Kampen, Zwolle Enschede, Zwolle - Emmen en Almelo Hardenberg zien wij veel voordelen om deze in
de toekomst onder te brengen in multimodale
concessies.

Wij nemen kennis van uw
standpunt. Zoals aangegeven in
de Nota van Uitgangspunten
Spoor, zal de keuze om deze
treindiensten al dan niet in een
multimodale concessie onder te

Nee

Nee
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brengen op een later moment
worden gemaakt.
Regio Achterhoek

Concessiegebied

Wij willen onze zorgen uiten over het feit dat wij
in onze regio te maken krijgen met twee
concessies. De treindienst van Arnhem naar
Winterswijk valt onder één concessie, terwijl het
aansluitende busvervoer op het laatste gedeelte
onder een andere concessie valt.

Wij nemen kennis van uw zorg,
maar delen deze niet. Ter
voorbereiding op de NvU Oost is
de concessie-indeling uitgebreid
onderzocht. De huidige
concessie-indeling is gebaseerd
op de belangrijkste
vervoersstromen. Verder
verwachten wij dat goede
aansluitingen tussen trein en bus
ook goed mogelijk zijn als dit niet
door één en dezelfde vervoerder
wordt uitgevoerd. In de
programma's van eisen van de
beide concessies zullen wij eisen
formuleren over onderlinge
aansluitingen en afstemming.

Nee

Ja

Regio Achterhoek

Concessiegebied

Wij vragen ons af hoe de operationele kwaliteit
kan worden gewaarborgd van het zogenaamde
visgraatmodel in Aalten en Winterswijk.

Uitgangspunt is dat de regionale
treindiensten de ruggengraat van
het regionale OV-netwerk
vormen waarop bussen feederen
(‘visgraatmodel’). Dit
visgraatmodel geldt ook wanneer
het busvervoer en treinvervoer
door twee verschillende
vervoerders wordt verricht. In de
programma's van eisen dwingen

Nee

Ja
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wij af dat bussen zoveel mogelijk
feederen op de trein.
Regio Achterhoek

Concessiegebied

Daarnaast zijn wij van mening dat het
operationeel gezien onhandig is dat er straks
twee treinvervoerders actief zijn in Winterswijk.
Zo is er bijvoorbeeld maar één dieseltankplaats
en is materieeluitwisseling niet mogelijk. Wij
hopen in ieder geval dat de aansluitingen tussen
de diverse vervoersystemen (trein, bus,
vraagafhankelijk vervoer, MaaS) niet in het
gedrang komen en vragen nadrukkelijk uw
aandacht hiervoor.

Ter voorbereiding op de NvU
Oost is de positionering van de
regionale treindiensten
uitgebreid onderzocht en is
daarbij ook gekeken naar de door
u genoemde aspecten. Deze
aspecten zijn derhalve
meegewogen bij de in de NvU
Oost vastgestelde concessieindeling en vormen nu geen
aanleiding om onze keuze te
heroverwegen. Wij danken u voor
het signaleren van het
aandachtpunt te aanzien van de
aansluitingen. Wij zullen in de
programma's van eisen
nadrukkelijk aandacht besteden
aan een optimale afstemming en
aansluiting in Winterswijk.

Nee

Ja

ROCOV

Concessiegebied

De Valleilijn zien de ROCOV’s als een onderdeel
van de toekomstige concessie Rijn-Waal. Helaas
is er niet voor gekozen beide concessies in elkaar
te schuiven. Het resultaat kan zijn dat de
concessies (weer) aan verschillende vervoerders
worden gegund. Om te voorkomen dat er geen
goede afstemming tussen beide vervoerders
ontstaat, adviseren de ROCOV’s om te zorgen
voor een zeer duidelijke omschrijving van taken,
verantwoordelijkheden, verplichtingen e.d. voor

Vanwege de beperkte
vervoerkundige samenhang
tussen de Valleilijn en het
busvervoer in de concessie RijnWaal is in de NvU Oost ervoor
gekozen om de Valleilijn geen
onderdeel te maken van een
multimodale concessie. In de
programma's van eisen van beide
concessies zullen wij eisen

Nee

Ja
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ROCOV

Concessiegebied

de betrokken concessiehouders. De ROCOV’s
blijven echter een voorkeur houden voor
multimodale concessies.

opnemen dat de vervoerders hun
vervoerproduct, dienstregeling
en activiteiten goed op elkaar
afstemmen en goed
samenwerken. Wij hebben er
vertrouwen in dat een goede
samenhang tussen trein en bus
op deze manier is geborgd.

Een goede onderlinge afstemming van alle
vormen van OV en aanvullende vervoersvormen,
kan in de ogen van de ROCOV’s alleen dan
verkregen worden indien één organisatie de
centrale regiefunctie hierover krijgt toebedeeld
(vergelijkbaar met het OV-bureau GroningenDrenthe).

Het voorstel voor één organisatie
met centrale regiefunctie
vergelijkbaar met het OV-bureau
Groningen-Drenthe is tijdens de
vaststelling van de Nota van
Uitgangspunten Oost besproken
maar niet aangenomen door
Provinciale Staten omdat de
provincies hun eigen
bevoegdheden willen behouden.
Een organisatie met centrale
regiefunctie is geen noodzakelijke
voorwaarde om een goede
afstemming tussen allerlei
vormen van vervoer te verkrijgen.
Een afstemming is ook goed te
borgen via duidelijke afspraken in
de concessies en contracten.
Bovendien werken de provincies
samen in het cluster OV-Oost op
het gebied van concessiebeheer
en monitoring.

Nee

Ja
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ROCOV

Concessiegebied

Zorg voor een zeer duidelijke omschrijving van
taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen
(samenwerking) tussen de concessiehouders
trein en bus [m.b.t. de Valleilijn als aparte
concessie] (Voorkeur ROCOV's: Eén concessie
voor bus en trein)

In de programma's van eisen van
de concessies worden de taken
en verantwoordelijkheden van
de vervoerder m.b.t.
samenwerking/afstemming met
aangrenzende concessiehouders
geconcretiseerd.

Nee

Ja

ROCOV

Concessiegebied

Hoe worden de concessiegrenzen bewaakt [in
het kader van de ontwikkelruimte]?

In de concessiedocumenten
zullen wij de scope van de
concessies duidelijk afbakenen.

Nee

Ja

Regio Rivierenland

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

Wij vragen u om in het programma van eisen
criteria op te nemen voor de maximale
overstaptijden tussen treinen onderling en
tussen treinen en bussen (en omgekeerd).

De provincies vinden goede
aansluitingen tussen treinen en
tussen trein en bus erg belangrijk.
Wij nemen uw suggestie mee bij
het opstellen van de
programma's van eisen. Wij
zullen in het programma van
eisen een keuze maken ten
aanzien van de aansluitingen die
geboden moeten worden.

Nee

Ja

Regio Rivierenland

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

In de Nota van Uitgangspunten stelt u dat de
vervoerder reizigers tijdig over vertragingen,
oorzaken en alternatieve reismogelijkheden
informeert. Wij vragen u om in het programma
van eisen criteria op te nemen voor het uiterste
moment waarop deze informatie door de
vervoerder gegeven moet worden en hoe deze
criteria in de praktijk worden beheerst.

De provincies vinden de
verbetering van de reisinformatie
bij vertragingen een belangrijk
aandachtspunt en zullen dit
aspect in de programma's van
eisen nader concretiseren. Het op
voorhand formuleren van
(uniforme) uiterste termijnen
waarop vervoerder reisinformatie
moet hebben gegeven is lastig,

Nee

Ja

19
Reactienota n.a.v. NvU Spoor

omdat de oorzaak, omvang en
duur van vertragingen vaak per
geval verschillen.
Regio Rivierenland

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

In de Nota van Uitgangspunten geeft u aan dat
reizigers tijdens hun reis moeten kunnen werken,
maar ook moeten kunnen kletsen en relaxen. Wij
verzoeken u om in het programma van eisen
werkvoorzieningen op te nemen, zoals
stiltecoupés, WIFI en oplaadvoorzieningen voor
telefoons en laptops.

Wij nemen uw suggesties mee bij
het opstellen van de
programma's van eisen.

Nee

Ja

Gemeente
Enschede

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

Uiteindelijk gaat het erom dat ons daily urban
system wordt vergroot en dat we meer forensen
uit de auto op de fiets en in het OV krijgen.
Hiervoor is de totale reis van belang en zou het
uitgangspunt moeten zijn; de reiziger staat op de
eerste plaats, waarna dit gespecifieerd kan
worden naar de opgenomen punten onder
paragraaf 3.2. Wij gaan ervan uit dat de principes
zoals die zijn opgenomen ook van toepassing zijn
op de concessie Zwolle - Enschede.

De 5 zekerheden van het Spoor in
Oost voor de reiziger gelden voor
alle regionale treindiensten, dus
ook voor Zwolle - Enschede.
Hoewel de NvU Spoor formeel
alleen betrekking heeft op
nieuwe concessies merken wij op
dat de huidige concessies nu al
voor een groot deel voldoen aan
de 5 zekerheden.

Nee

Nee

Connexxion

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

wij onderschrijven het belang van een
betrouwbaar vervoerproduct, zelfs bij uitval. Wij
adviseren om daarom ook het trein-vervangend
vervoer voor de desbetreffende spoorverbinding
onderdeel te laten zijn van de concessie.

Wij zijn het met u eens dat de
regionale spoorvervoerder
verantwoordelijk is voor het
organiseren van treinvervangend
vervoer in geval van uitval van
treinen. In de programma's van
eisen wordt dit nader uitgewerkt.
In de NvU Spoor zullen wij in de
toelichtende tekst bij de 5
zekerheden opnemen dat de

Ja

Ja
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vervoerder treinvervangend
vervoer moet regelen bij
verstoringen.
Prorail

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

Het behalen van een hoge kwaliteit in de
uitvoering van de dienstregeling (hoge
punctualiteit, lage uitval) is een resultaat van
samenwerking tussen vervoerder en
infrabeheerder (ProRail). ProRail heeft kritische
prestatie indicatoren afgesproken met het
Ministerie van IenW. De eisen die de provincies
als concessieverlener stelt aan de vervoerder
t.a.v. te bereiken prestaties sluiten echter niet
altijd goed aan bij de eisen die het Ministerie van
IenW stelt aan ProRail. Het sturen op
verschillende prestaties door vervoerder en
ProRail kan leiden tot ongewenste discussies
over verantwoordelijkheid. ProRail adviseert
deze eisen beter op elkaar af te stemmen.

Wij danken u voor het signaleren
van dit aandachtspunt. Wij
betrekken u graag bij het
opstellen van de programma's
van eisen voor de regionale
spoorconcessies, opdat
prestatieafspraken in de hele
spoorketen zo goed mogelijk op
elkaar aansluiten.

Nee

Ja

Regio Achterhoek

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

In onze Mobiliteitsagenda hebben wij de
versnelling en kwaliteitsverbetering van onze
belangrijkste spoorverbindingen als concreet
speerpunt benoemd. Wij zijn dus met u van
mening, dat het belangrijk is dat de kwaliteit van
het spoor minimaal gelijk blijft en waar mogelijk
wordt vergroot.

Wij zijn blij te constateren dat de
regio Achterhoek en de
provincies op één lijn zitten.

Nee

Nee

Regio Achterhoek

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

In ieder geval juichen wij toe dat u de reizigers
meer bewust gaat maken van de keuze om met
de trein slim en duurzaam te kunnen reizen.

Wij waarderen uw steun op dit
aspect.

Nee

Nee
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Reizigersvereniging
ALMA

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

Het niet uitvoeren van de wensen aangegeven in
de unaniem aangenomen Provinciale Statenmotie “Elektrificatie spoorlijnen, met name
Almelo-Mariënberg” is geen compliment voor
het vertrouwen in de provinciale politiek. Als
maatschappelijke organisatie dringen wij er op
aan de concessie Almelo-Hardenberg open te
breken en onderhandelingen te starten en
infrastructurele maatregelen te nemen en de
motie 2018 adequaat uit te voeren.

De provincie Overijssel zet nu de
noodzakelijke stappen om te
zorgen dat bij de concessiewissel
in 2027 de spoorlijn Almelo Mariënberg is voorzien van
bovenleiding, zodat dan
elektrische treinen gaan rijden.
Gezien de doorlooptijden bij de
realisatie van bovenleiding is een
snellere invoering niet haalbaar.

Nee

Nee

Regio ArnhemNijmegen

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

In de concept NvU komt niet duidelijk naar voren
dat er voldoende materieel beschikbaar moet
zijn om de reizigers veilig en comfortabel te
vervoeren. De nieuwe vervoerder(s) moet(en)
flexibel zijn met de inzet van treinmateriaal.

Een basisvoorwaarde om
kwalitatief hoogwaardig
spoorvervoer te bieden is dat er
voldoende materieel beschikbaar
is. In de programma's van eisen
wordt dit verder uitgewerkt.

Nee

Ja

Regio ArnhemNijmegen

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

Arriva was onvoldoende voorbereid op een
toename van het aantal reizigers [op het traject
Zetten-Elst]. In overleg met de provincie is
afgesproken dat er beter gemonitord wordt om
de situatie van afgelopen jaar te voorkomen. We
zouden graag zien dat de nieuwe vervoerder de
vervoersstromen goed analyseert en waar nodig
tijdig ingrijpt met capaciteitsuitbreiding.

De vervoerder is ervoor
verantwoordelijk dat hij de
capaciteit zo goed mogelijk
afstemt op de (te verwachten)
vraag naar vervoer. Daar hoort bij
dat hij de vervoersstromen goed
monitort. De
monitoringssystemen worden
steeds verfijnder, zodat
vervoerders en provincies steeds
beter in staat zijn om dreigende
knelpunten in een vroeg stadium
te signaleren en daar oplossingen
voor te bedenken. Kanttekening
is wel dat

Nee

Nee
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capaciteitsuitbreidingen in de
spoorsector (materieel,
infrastructuur) zeer kostbaar zijn
en veel tijd vergen.
ROCOV

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

De vijf zekerheden voor de reiziger zien we graag
uitgebreid tot zeven door opneming van
“Betaalbaar” en “Vindbaar”. Reizigers dienen
tegen aanvaardbare kosten te kunnen reizen. En
reizigers moeten snel en makkelijk informatie
over reizen, tarieven e.d. kunnen vinden.

Wij zijn het met u eens dat de
'vindbaarheid' van het OV heel
belangrijk is, maar beschouwen
dit als onderdeel van een prettige
reis (de derde zekerheid) en niet
als een aparte zekerheid. Wij
zullen in de NvU Spoor in de
toelichtende tekst bij de
zekerheid 'een prettige reis' het
aspect vindbaarheid toevoegen.
In de NvU Spoor is opgenomen
dat het Tarievenhuis Oost geldt
als uitgangspunt voor de
aanbestedingen, ook als het gaat
om de tarieven op de regionale
treindiensten. Daarmee vallen de
tarieven buiten de scope van
deze NvU Spoor.

Ja

Nee

ROCOV

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

Hoe worden de zekerheden ingevuld en
gecontroleerd wat betreft uitvoering door de
concessiehouders?

De genoemde zekerheden
worden in de programma's van
eisen van de concessies nader
geconcretiseerd. De provincies
zullen tijdens de uitvoering van
de concessie controleren of de
vervoerders zich houden aan het
programma van eisen. Hierbij
maken zij onder meer gebruik

Nee

Ja
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van observaties en ervaringen
van reizigers(organisaties).
ROCOV

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

De vervoerder treft maatregelen om zo spoedig
mogelijk bij verstoringen “Treinvervangend
Vervoer” in te zetten. Ook bij uitval door
werkzaamheden dient het treinvervangend
vervoer goed geregeld te zijn. Treinvervangend
vervoer hoort volgens de ROCOV’s in het
Programma van Eisen thuis en we verwachten
dan ook dat het daar aan de orde wordt gesteld.

Wij kunnen u bevestigen dat de
vervoerder de
verantwoordelijkheid krijgt om
treinvervangend vervoer te
organiseren in geval van
verstoringen van de treindienst.
In de programma's van eisen
wordt dit nader uitgewerkt. In de
NvU Spoor zullen wij in de
toelichtende tekst bij de 5
zekerheden opnemen dat de
vervoerder treinvervangend
vervoer moet regelen bij
verstoringen.

Ja

Ja

ROCOV

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

De informatievoorziening, ook bij (ver)storingen,
wordt nu door de reiziger als onvoldoende
ervaren. Advies: Geef in een vroeg stadium
goede informatie over werkzaamheden en
gevolgen voor dienstregeling

Wij volgen uw advies op. In de
programma's van eisen zullen wij
opnemen dat de vervoerder de
reiziger tijdig en adequaat moet
informeren over werkzaamheden
en de gevolgen daarvan voor de
dienstregeling.

Nee

Ja

Regio FoodValley

De 5 zekerheden van
het spoor in Oost voor
de reiziger

Naast veiligheid in de trein is het belangrijk om
ook de perrons veilig te houden in de toekomst.
Een voorbeeld van een station waar dit speelt is
Barneveld Centrum. Het perron is op dit moment
al te smal en met de groei van reizigers de
komende jaren zal de druk op dit perron alleen

Wij nemen kennis van uw zorg.
De breedte van perrons valt
onder de verantwoordelijkheid
van ProRail en daarmee buiten de
scope van deze NvU Spoor. De
NvU Spoor richt zich op
exploitatie en is geen

Nee

Nee
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maar verder toenemen. Graag zien wij in de NvU
aandacht voor dit kwalitatieve aspect.

investeringsagenda voor infra.
Wij herkennen uiteraard het
knelpunt op Barneveld Centrum
en het is een onderdeel van de
lijst knelpunten op regionale
lijnen die naar aanleiding van de
Motie Sienot is opgesteld.

Prorail

Factsheets

In de factsheet van de Valleilijn wordt gesteld dat
het nieuwe onderstation bij Lunteren in 2021
gerealiseerd is en het nieuwe materieel vanaf dat
moment ook gekoppeld kan rijden. Het
bestemmingsplan dat het onderstation in
Lunteren mogelijk moest maken is in juni
afgewezen door de gemeenteraad van Ede,
hierdoor moet er naar een nieuwe locatie
gezocht worden wat een aanzienlijke vertraging
in de realisatie van het onderstation betekend.
Daarmee is nog onzeker of 2021 ook
daadwerkelijk gehaald gaat worden.

Wij zullen in de factsheet deze
nuancering omtrent de planning
aanbrengen.

Ja

Nee

Prorail

Factsheets

In de factsheets wordt nog gesproken over
Syntus als vervoerder. Dit moet Keolis zijn.

Wij zullen de Nota van
Uitgangspunt op dit punt
aanpassen.

Ja

Nee

ROCOV

Factsheets

Bij het materieeltype is het niet altijd duidelijk of
het 2- of 3-wagenstellen betreft.

Wij zullen dit onderscheid in de
factsheets aanbrengen.

Ja

Nee

ROCOV

Factsheets

Op de kaartjes is o.a. onderscheid gemaakt of
een spoorlijn wel of niet geëlektrificeerd is. Op
trajecten waarvan maar een deel is
geëlektrificeerd rijden echter dieseltreinen.

Uw constatering is juist. In de
factsheets van elke regionale
treindienst zullen wij bij de
omschrijving van het materieel

Ja

Nee
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aangeven of het gaat om
elektrisch of dieselmaterieel.
Regio Rivierenland

Financiële implicaties

U geeft aan dat naar verwachting de financiële
middelen niet toereikend zijn om het huidige
voorzieningenniveau in stand te houden als de
uitgangspunten met betrekking tot
verduurzaming, inzet van stewards en invoering
van single check-in/check-out worden
gerealiseerd. Voor ons is niet duidelijk wat de
financiële gevolgen zijn van deze uitgangspunten
voor het voorzieningenniveau en wat voor u de
basis is om hierin prioriteiten te stellen.

Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel zullen deze Nota
van Uitgangspunten en
bijbehorende financiële kaders
vaststellen.

Nee

Nee

Regio Rivierenland

Financiële implicaties

Wij zijn van mening dat extra investeringen in
reiscomfort en verduurzaming niet ten koste
mogen gaan van frequenties en
betrouwbaarheid van het treinvervoer.

Uw standpunt is helder.
Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel zullen de
uiteindelijke afweging omtrent de
financiële kaders maken.

Nee

Nee

Gemeente
Apeldoorn

Financiële implicaties

Een aantal voorstellen hebben financiële
consequenties. Voor het College is het niet
duidelijk hoe deze aanpassingen worden
gefinancierd. […] We gaan er van uit dat u de
nodige reserveringen heeft gemaakt om de
verwoorde ambities daadwerkelijk te kunnen
realiseren.

Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel zullen deze Nota
van Uitgangspunten en
bijbehorende financiële kaders
vaststellen.

Nee

Nee

Gemeente
Apeldoorn

Financiële implicaties

Deze aanpassingen en de financiering hiervan
mogen niet leiden tot verslechtering van de
huidige dienstregeling.

Uw standpunt is helder.
Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel zullen de

Nee

Nee
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uiteindelijke afweging omtrent de
financiële kaders maken.
Clean Tech Regio

Financiële implicaties

Een aantal nieuwe uitgangspunten, zoals
opgenomen in de NvU Spoor, heeft financiële
consequenties. Deze aanpassingen en de
financiering hiervan mogen niet leiden tot
verslechtering van de huidige dienstregeling.

Uw standpunt is helder.
Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel zullen de
uiteindelijke afweging omtrent de
financiële kaders maken.

Nee

Nee

Clean Tech Regio

Financiële implicaties

In paragraaf 3.11 van de NvU Spoor staat
opgenomen dat tegenover de hogere
(exploitatie)kosten naar verwachting geen
navenant hogere vervoersopbrengsten zullen
staan en daardoor de subsidies van provincies
niet toereikend zijn om het huidige
voorzieningenniveau in stand te houden. Deze
zinsnede baart ons zorgen en graag vernemen
wij op welke wijze u met dit dilemma omgaat.
Wij vinden het in stand houden van het
bedieningsniveau van de regionale treinen een
randvoorwaarde.

Uw standpunt dat het
bedieningsniveau in stand moet
blijven is helder. Provinciale
Staten van Gelderland en
Overijssel zullen deze Nota van
Uitgangspunten en bijbehorende
financiële kaders vaststellen.

Nee

Nee

Clean Tech Regio

Financiële implicaties

De groei van het gebruik van de treindiensten
(tot wel 66%!) rechtvaardigt de benodigde extra
financiële inzet om de geformuleerde ambities
waar te maken.

Uw standpunt is helder.
Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel zullen de
uiteindelijke afweging omtrent de
financiële kaders maken.

Nee

Nee
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Regio FoodValley

Financiële implicaties

Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze maatregelen
niet ten koste gaan van de dienstregelinguren en
kwaliteit op andere punten?

Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel zullen deze Nota
van Uitgangspunten en
bijbehorende financiële kaders
vaststellen. In de concept Nota
van Uitgangspunten is
geconstateerd dat de bestaande
financiële budgetten naar
verwachting niet toereikend zijn
om de voorgestelde
uitgangspunten te realiseren en
tegelijkertijd het huidige
voorzieningenniveau in stand te
houden. Provinciale Staten zullen
op dit punt een besluit moeten
nemen.

Nee

Nee

Prorail

Financiële implicaties

Bij het overzicht van financiële consequenties
vroegen wij ons af of bij de overstap naar
biodiesel ook rekening gehouden met de aanleg
van biodieseltankinstallaties?

Nee, er is wel gerekend aan de
impact op de exploitatie van de
hogere kosten van biodiesel.

Nee

Nee

Prorail

Financiële implicaties

Bij het overzicht van financiële consequenties
vroegen wij ons af of de realisatie en exploitatie
van fecaliënafvoerinstallaties is meegenomen in
het financiële overzicht voor de
toiletvoorzieningen?

Ja, de realisatie en exploitatie zijn
beiden opgenomen in het
kostenoverzicht.

Nee

Nee

Regio ArnhemNijmegen

Financiële implicaties

Ook hier - net als bij de HOV corridors- zijn onzes
inziens de huidige financiële middelen niet
toereikend om het beoogde kwaliteitsniveau te
realiseren. Eventuele extra investeringen in het
regionale spoor mogen niet ten koste gaan van

Wij nemen kennis van uw
standpunt. Provinciale Staten van
Gelderland en Overijssel zullen
deze Nota van Uitgangspunten en

Nee

Nee
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regionale streekbuslijnen waardoor sommige
steden/dorpen niet meer bereikbaar zijn
(bijvoorbeeld Doesburg).

bijbehorende financiële kaders
vaststellen.

ROCOV

Financiële implicaties

Advies: Eventuele meerkosten worden NIET bij
de reiziger neergelegd

Uw advies dat de meerkosten
niet bij de reiziger mogen worden
neergelegd (met uitzondering van
uw suggestie om de meerkosten
van inbouw van toilet via een
verhoging van het kilometertarief
door de reiziger te laten
financieren) is helder en de
provincies nemen dit mee in de
besluitvorming over de financiële
kaders.

Nee

Nee

Rover

Financiële implicaties

Wij gaan er vanuit dat u de uitgangspunten en
budgetten aanpast aan de groeiambities en
maatregelen die daar niet aan bijdragen zult
aanpassen.

Uw standpunt is helder.
Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel zullen de
uiteindelijke afweging omtrent de
financiële kaders maken.

Nee

Nee

Regio FoodValley

Frequentieverhoging

Ten aanzien van de Valleilijn benadrukt u het
besluit van Gedeputeerde Staten om niet over te
gaan tot verlenging van de kwartierdienst tot
Station Ede-Wageningen. De verlenging van de
kwartierdienst blijft volgens Regio FoodValley op
de lange termijn gewenst om de bereikbaarheid
van de regio te vergroten. Dit is dan ook
opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda Regio
FoodValley 2018-2022. Nu frequentieverhoging
tussen Barneveld-Zuid en Ede-Wageningen op de
korte termijn is uitgesloten blijven we als regio

Wij zijn en blijven met u in
gesprek over mogelijkheden om
de bereikbaarheid van de Regio
FoodValley verder te verbeteren.

Nee

Nee
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graag in gesprek met u over andere manieren om
de bereikbaarheid van onze regio per spoor op
korte termijn te verbeteren.
ROCOV

Frequentieverhoging

Het regionale spoor vormt de ruggengraat van
het OV in beide provincies waarop andere
vormen van OV zo goed mogelijk aansluiten. Ten
behoeve van een goed functionerend
visgraatmodel, met goede onderlinge
aansluitmogelijkheden, zien de ROCOV’s een
halfuurfrequentie voor de treinverbindingen als
een vanzelfsprekende voorwaarde.

In de Nota van Uitgangspunten is
opgenomen dat alle regionale
treindiensten op werkdagen
overdag tot aan het begin van de
avond minimaal twee keer per
uur rijden. De behoefte aan
vervoer is in de avonduren en in
het weekend niet altijd overal
voldoende, waardoor de door u
voorgestelde generieke
minimumeis niet gerechtvaardigd
is.

Nee

Nee

Clean Tech Regio

Geen dubbel
opstaptarief tussen
trein en bus

De samenhang tussen de uitgangspunten voor
de ov-concessie busvervoer en de concessie
regionale treindiensten is dan ook onlosmakelijk.
[...] Voorbeeld: over een dubbel opstaptarief is in
de Nota van Uitgangspunten ov-concessies niets
opgenomen. Hoe is dat voor het busvervoer
geregeld?

In algemene zin geldt dat deze
Nota van Uitgangspunten Spoor
een aanvulling is op de eerder
vastgestelde Nota van
Uitgangspunten Oost (NvU Oost),
waardoor de samenhang met het
busvervoer geborgd is. Wat uw
vraag m.b.t. het busvervoer
betreft: in het busvervoer bestaat
geen dubbelopstaptarief. Door
dit principe uit te breiden naar
reizen met een overstap tussen
trein en bus, vergroten de
provincies de samenhang tussen
trein- en busvervoer.

Nee

Nee
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Connexxion

Geen dubbel
opstaptarief tussen
trein en bus

het invoeren van het Tarievenhuis Oost op de
treindiensten is niet wenselijk voor wat betreft
de Valleilijn. In tegenstelling tot andere
treinlijnen onder uw verantwoording, stappen
treinreizigers hier met name over op treinen van
het landelijk net van NS (circa 60%), terwijl het
voor- en/of natransport per bus slechts 14%
bedraagt. Door de keuze voor Tarievenhuis Oost
dupeert u ruim viermaal meer reizigers, door
voor hen juist twee in plaats van eenmaal
opstaptarief in te voeren, dan dat u reizigers
bevoordeelt.

Wij hebben de impact van de
introductie van een regionaal
tarief, de afschaffing van het
dubbele opstaptarief en
introductie van de producten uit
het Tarievenhuis Oost op de
Valleilijn laten onderzoeken. Uit
dit onderzoek blijkt dat de
introductie van een regionaal
tarief en de afschaffing van het
dubbele opstaptarief op de
Valleilijn aanzienlijke financiële
gevolgen heeft. Om deze
gevolgen te compenseren zou het
kilometertarief omhoog moeten,
maar dat betekent voor sommige
reizigers een grote kostenstijging.
Dit vinden wij ongewenst. Omdat
relatief weinig busreizigers
overstappen op de Valleilijn en
vice versa, zou een beperkte
groep reizigers baat hebben
gehad bij het afschaffen van het
dubbele opstaptarief op de
Valleilijn. Wij hebben daarom
besloten om alleen de
abonnementen van Tarievenhuis
Oost op de Valleilijn in te voeren.

Ja

Nee
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Regio ArnhemNijmegen

Geen dubbel
opstaptarief tussen
trein en bus

Voor het overstappen van een regionale bus naar
een regionale trein hoeft in het vervolg maar 1
keer een opstaptarief betaald te worden. Echter
ook hieraan doet de NS niet mee. Hoe kunnen de
hiervoor aangegeven punten in de nieuwe
concessie verbeterd worden? Wij vragen de
provincie hierin een rol te vervullen tussen de
nationale en regionale vervoerders.

Bij een overstap tussen NS en een
regionale trein betalen reizigers
nu al geen dubbel opstaptarief en
dat zal niet veranderen. Tussen
NS en bus is wel sprake van een
dubbel opstaptarief. De
provincies stellen via de
programma's van eisen
voorwaarden aan de
busvervoerder voor wat betreft
acceptatie van bepaalde
tariefprincipes, maar dit moet
wederkerig zijn. De provincies zijn
geen opdrachtgever van de
nationale vervoerder en kunnen
dus niet afdwingen dat NS het
principe van geen
dubbelopstaptarief toepast.

Nee

Nee

ROCOV

Geen dubbel
opstaptarief tussen
trein en bus

Advies: bij een frequentie van 1 trein per uur een
overstaptijd [m.b.t. dubbelopstaptarief] van 70
min. (ipv 35 min.) hanteren (voorkeur
treindiensten elk half uur laten rijden)

Wij nemen uw advies niet over,
omdat de overstaptijd van 35
minuten op landelijk niveau is
afgesproken.

Nee

Nee

Regio FoodValley

Gegevens

Als één van de uitgangspunten voor het OV
benoemt u dat de gegevens in eigendom zijn van
de provincie. Wij vinden dit een positieve
ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn wij benieuwd om
welke gegevens dit gaat (worden gegevens van
flexibele vervoersdiensten hierin bijvoorbeeld
meegenomen?)

Wij waarderen uw steun voor dit
uitgangspunt. Te denken valt aan
gegevens met betrekking tot
(klanten)databases, functionele
en technische ontwerpen en
broncodes van het gezamenlijke
marketingplatform en daarbij
behorende
communicatiekanalen. Overigens

Nee

Nee
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vallen andere mobiliteitsdiensten
niet onder de OV-concessies,
zodat de
beschikbaarheid/eigendom van
deze gegevens op een andere
manier geregeld moet worden.
Regio FoodValley

Gegevens

en wat de mogelijkheden zijn voor ons als Regio
om hier inzicht in te krijgen.

De provincies hebben het
voornemen om de gegevens,
passend binnen de kaders van
wet- en regelgeving, als open
data ter beschikking te stellen.

Nee

Nee

Arriva

Huisstijl

Een gezamenlijke huisstijl voor al het openbaar
vervoer is helder voor reizigers: dit vergt wel een
gedisciplineerde organisatie die handhaving van
afspraken borgt.

Wij zijn het met u eens dat het
succes van de gezamenlijke
huisstijl afhangt van een
eenduidige, uniforme en
gedisciplineerde toepassing in de
praktijk. De vervoerders zijn
verplicht om te participeren in
het gezamenlijke
marketingoverleg Oost, waar
coördinatie en afstemming
plaatsvindt. De provincies zullen
erop toezien dat alle betrokken
partijen zich aan de gemaakte
afspraken houden.

Nee

Ja

Arriva

Huisstijl

Daarbij willen we wel meegeven dat twee
verschillende huisstijlen op het regionale spoor
(RRReis en Blauwnet) die nog langdurig naast

Wij begrijpen uw opmerking. De
provincies maken een plan voor
de gefaseerde invoering van
RRReis op de regionale
treindiensten. Dat RRReis en

Nee

Nee
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Gemeente
Enschede

Huisstijl

elkaar blijven bestaan, niet bijdragen aan het
creëren van een sprinternetwerk Oost.

Blauwnet nog een tijd naast
elkaar blijven bestaan, is minder
sterk voor het creëren van een
sprinter / HOV netwerk in Oost.
Het hoeft echter geen
belemmering te zijn, zolang beide
merken gezamenlijk optrekken in
hun marketingbeleid en
dienstverlening. Wij zetten in op
een gezamenlijke marketing en
dienstverlening.

Branding van het nieuwe product onder de naam
RRReis zal pas plaatsvinden op het moment dat
er een nieuwe concessie wordt verstrekt. Voor
de net gegunde concessie Zwolle -Enschede zou
dat betekenen dat pas in 2032 overgegaan zou
worden op de nieuwe huisstijl, dit is voor
Enschede niet acceptabel Wij gaan ervan uit op
het moment dat 'Twents' niet meer bestaat ook
de treinen gaan rijden onder de nieuwe naam
RRReis.

Wij begrijpen uw opmerking. De
provincies maken een plan voor
de gefaseerde invoering van
RRReis op de regionale
treindiensten. De treinverbinding
Zwolle - Enschede blijft voorlopig
rijden onder het merk Blauwnet.
Om te zorgen dat er een sterk
regionaal spoor - HOV netwerk in
Oost wordt gecreëerd, zetten wij
op een gezamenlijk
marketingbeleid en
dienstverlening tussen RRReis en
Blauwnet. Een voorbeeld is één
in- en uitcheckpaal voor beide
merken.
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Connexxion

Huisstijl

mede gezien onze voorgaande opmerking zien
wij de voorgestelde huisstijl, wederom specifiek
voor de Valleilijn, niet als een verbetering. Er zijn
meerdere redenen om de Valleilijn als ‘vreemde
eend in de bijt’ te zien – u besteed hem ook niet
voor niets afzonderlijk aan – en daarom ook als
zodanig te positioneren. Wij snappen uw wens
om te uniformeren maar vragen u om dit in dit
geval te heroverwegen.

Hoewel de Valleilijn als
unimodale concessie zal worden
aanbesteed, zien wij deze lijn als
een volwaardig onderdeel van
het OV-netwerk in Oost. Om dit
te onderstrepen hebben de
provincies ervoor gekozen om
een uniforme huisstijl voor het
gehele openbaar vervoer in Oost
in te voeren, ook op de Valleilijn.

Nee

Nee

Prorail

Huisstijl

ProRail streeft net als de provincies voor hun
concessies een eenduidige uitstraling op alle
stations in Nederland na. Reizigers in heel
Nederland zijn hiermee bekend en we maken
daarbij geen onderscheid tussen hoofdrailnet en
de regionale treindiensten. Concessie verlenende
overheden en vervoerders kunnen zich
profileren alleen op de daarvoor bestemde
middelen die op de stations aanwezig zijn.
Bijvoorbeeld de servicepanelen en mogelijk in de
toekomst op het Informatiepunt. ProRail
adviseert hiervoor het gebruik van de toolkit
Routing, Signing, Branding
(https://www.spoorbeeld.nl/richtlijnen-rsb) voor
te schrijven in het programma van eisen voor
nieuwe concessies.

Wij nemen uw advies over en
zullen het gebruik van genoemde
toolkit aan onze
spoorvervoerders voorschrijven.

Nee

Ja

Provincie Drenthe

Huisstijl

De hoofdmerknaam / -huisstijl voor bussen en
treinen in Oost Nederland sluiten niet goed aan
bij de huisstijl en uitstraling die de provincie
Drenthe voor ogen heeft met de treinconcessie
Zwolle - Emmen. Bij de start is bewust gekozen

Wij kijken nog naar de
mogelijkheden van het voeren
van regionale namen zoals
'Vechtdallijnen' naast de
hoofdmerknaam RRReis.

Nee

Nee
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voor een regionale naam 'Vechtdallijnen', zodat
de reizigers zich annex voelen met de het
aangeboden treinproduct. Met de invoering van
Blauwnet is dit uitgangspunt al enigszins
losgelaten. De provincie Drenthe is hiermee
akkoord gegaan vanwege duidelijkheid naar de
reiziger toe dat de treindienst Zwolle - Emmen
nu onderdeel uitmaakt van een netwerk van
regionale treindiensten. De nieuwe huisstijl
'RRReis' mist ons inziens de regionale uitstraling
en sluit qua kleuren niet aan bij het
Hoogwaardige Openbaar Vervoer in Drenthe
(Blauw).

Overigens: net als bij uw
opmerking ten aanzien van de
opbrengstverantwoordelijkheid
geldt ook bij dit uitgangspunt dat
het wat ons betreft de basis
vormt voor gesprekken die wij
graag met u zullen voeren over
de toekomstige vormgeving van
de treindienst Zwolle-Emmen.

ROCOV

Huisstijl

Akkoord [met het uitgangspunt dat het
eigendom van gegevens, productformules, merk
en huisstijl bij de provincies ligt], maak
uitzondering voor tijdelijk materieel wat ingezet
kan worden bij onverwachte groei van reizigers
of vervanging van materieel dat tijdelijk niet
ingezet kan worden, bv bij schade na aanrijding.

Wij nemen uw suggestie over om
ter wille van flexibiliteit, snelheid
en het voorkomen van onnodige
kosten, tijdelijke en beperkte
uitzonderingen op de uniforme
huisstijl toe te staan. Dit zal in de
programma's van eisen van de
concessies nader worden
geconcretiseerd.

Nee

Ja

ROCOV

Huisstijl

Gebruik voor RRReis ook één website waarop
alle info voor de concessies in Oost te vinden is.

Wij kunnen u bevestigen dat er
als onderdeel van RRReis één
overkoepelende website komt.

Nee

Ja

ROCOV

Huisstijl

Bij huisstijl letten op contrast ook bij het
uitprinten.

Wij kunnen u geruststellen dat in
de brandguide met dit aspect is
rekening gehouden.

Nee

Nee
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ROCOV

Huisstijl

Belangenorganisatie Iederin raadplegen tijdens
conceptversie.

De huisstijl richtlijnen liggen al
vast in een online brandguide.
Deze zijn voor bus en trein gelijk.
De online brandguide bevat ook
uitwerkingen hoe dit eruit komt
te zien op het materieel.

Nee

Nee

Prorail

Leefomgeving

ProRail adviseert om het zoveel mogelijk
beperken van omgevingseffecten als één van de
aanbestedingscriteria in de programma’s van
eisen op te nemen. Concrete voorbeelden waar
hier winst geboekt kan worden zijn bijvoorbeeld
de toepassing van wiel-rail-conditionering op de
Valleilijn ter voorkoming van booggeluid en het
voorkomen van laagfrequent geluid van
stationair draaiende dieseltreinen in de nabijheid
van bebouwing.

In het programma van eisen van
de nieuwe concessie Valleilijn
komt aandacht voor de
problematiek van booggeluid. U
doet als beheerder van de
railinfrastructuur onderzoek naar
maatregelen om de overlast van
booggeluid te beperken, wij
sluiten hier graag bij aan.

Nee

Ja

Gemeente
Enschede

Missende onderwerpen

In de NvU Spoor missen wij de volgende
onderwerpen: 1. Beschikbaarheid: Om het OV in
de Provincie een volwaardig alternatief te laten
worden van de auto is het van belang dat de
treinen rijden op momenten dat reizigers daar
behoefte aan hebben, binnen Oost zou de laatste
trein uit de Randstad of Noordelijke provincies
naar Zwolle nog een aansluiting moeten hebben
op het regionale vervoer. Zoals u wel bekend
sluit dit aan bij de onderzoeken naar een
nachtnet.

Net als u vinden wij het van
belang dat het aanbod van
regionaal spoorvervoer zo goed
mogelijk aansluit op de behoefte
van reizigers. Het inleggen van
extra vroege of extra late
nachtritten vergt een afweging
tussen vervoerkundige
wenselijkheid en
bedrijfseconomische
haalbaarheid.

Nee

Nee
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Gemeente
Enschede

Missende onderwerpen

Doortrekking Zwolle - Enschede naar Münster:
Gemeenten en provincie laten op dit moment
een onderzoek uitvoeren naar de doortrekking
van de spoorlijn Zwolle - Enschede naar Münster.
De gemeente Enschede gaat ervan uit dat deze
lijn er gaat komen en dient dan ook opgenomen
te worden in de voorliggende NvU Oost.

In de factsheet van de treindienst
Zwolle - Enschede zal bij het
onderdeel ambities worden
opgenomen dat regio en
provincie Overijssel de
mogelijkheden voor het
doortrekken van de treindienst
Münster-Enschede naar Zwolle
onderzoeken. De NvU Spoor
heeft betrekking op bestaande
treinverbindingen, maar zal de
basis vormen voor gesprekken
met mede-opdrachtgevers over
de toekomstige vormgeving van
nieuwe treindiensten.

Ja

Nee

Regio Achterhoek

Nachtnet

Momenteel rijdt er als pilot een nachttrein van
Arnhem naar Doetinchem. Wij zouden graag als
wens zien opgenomen, dat deze nachttrein door
rijdt in de richting van Winterswijk.

Deze wens wordt meegenomen
in de voorbereiding van de
nieuwe aanbesteding.

Nee

Ja

Reizigersvereniging
ALMA

Nedersaksenlijn

Reizigersvereniging ALMA kan zich goed vinden
in het aangenomen Statenvoorstel waarin de
opdracht ligt aan het Overijsselse College ambitie
en inzet te tonen voor de Nedersaksenlijn.
Nauwe samenwerking en gezamenlijk optrekken
met de omliggende provincies en de deelstaat
Nedersaksen/Emsland is noodzakelijk om te
komen tot initiatieven en goede voorstellen en
wij dringen aan op een gedegen gezamenlijke
strategische benadering voor het gehele Oosten
en Noorden.

Wij erkennen het belang van
nauwe samenwerking. De
provincie Overijssel trekt
gezamenlijk op met de betrokken
provincies en regionale partners
bij de verkenning naar de
Nedersaksenlijn.

Nee

Nee
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Clean Tech Regio

Ontwikkelruimte

In de Nota van Uitgangspunten is een
ontwikkelruimte opgenomen voor de
vervoerder. Wij gaan er vanuit dat deze
ontwikkelruimte bedoeld is om beter te kunnen
inspelen op de behoeften van de (potentiële)
reiziger. Wij willen graag opheldering over de
kaders die de provincie ten aanzien van deze
ontwikkelruimte aan de vervoerder meegeeft.

Uw veronderstelling dat de
ontwikkelruimte bedoeld is om in
te spelen op de behoeften van de
(potentiële) reiziger is juist. De
kaders m.b.t. de ontwikkelruimte
worden in de programma's van
eisen nader geconcretiseerd. De
ontwerpversie van deze PvE's
zullen voor een advies/zienswijze
aan u worden gestuurd.

Nee

Ja

Gemeente
Apeldoorn

Overige

Deze reactie moet worden gezien als aanvulling
op de reactie die de Cleantech Regio aan u heeft
verstuurd. Deze is als bijlage toegevoegd.

Wij hebben de bijdrage van de
Cleantech Regio in goede orde
ontvangen en onze reactie hierop
treft u elders in deze Reactienota
aan.

Nee

Nee

Gemeente
Apeldoorn

Overige

We willen samen met relevante partners werken
aan oplossingen voor bedreigingen [voor de
bereikbaarheid], bij voorkeur op een duurzame
manier.

Wij spreken onze waardering uit
voor uw constructieve houding.

Nee

Nee

Gemeente
Apeldoorn

Overige

De regionale spoorlijnen zijn een wezenlijk
onderdeel van het totale verkeerssysteem, zowel
in Apeldoorn als in de regio. Daarom vindt het
College het van belang dat er een samenhang is
met het bovenregionale mobiliteitsnetwerk. De
voorgestelde aanpassingen moeten niet leiden
tot een verslechtering van de huidige situatie ten
aanzien van overstappen op het (inter)nationale
net.

Net als u vinden wij de
samenhang tussen de regionale
spoorlijnen en het
bovenregionale mobiliteitsnet
van groot belang. Onze visie en
ambities op dit punt komen naar
voren in hoofdstuk 2 van de Nota
van Uitgangspunten. Wij zijn
ervan overtuigd dat de

Nee

Nee
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uitgangspunten deze visie en
ambities ondersteunen.
Gemeente
Apeldoorn

Overige

Knooppunten zijn binnen het vervoerssysteem
van belang. De regionale lijnen zijn voeding voor
de nationale en internationale treinen. Maar ook
de overstap van en naar andere vervoerwijzen
als bus en fiets zijn van belang. Vanuit de
concessie bus wordt ingezet op versterken van
de knooppunten. Afstemming tussen de meest
recente ontwikkelingen binnen de 0V concessies
IJssel-Vecht en Berkel-Dinkel zijn belangrijk om
te voorkomen dat er hiaten ontstaan in de
uitgangspunten. Dit zou in de nota van
uitgangspunten kunnen worden onderstreept.

In de Nota van Uitgangspunten
Spoor hebben wij de samenhang
met de NvU Oost reeds
benoemd. Beide NvU's bevatten
kaders voor de trein- en
multimodale concessies.

Nee

Nee

Gemeente
Apeldoorn

Overige

Het College pleit naast het 'doorkoppelen' voor
een versnelling van de spoorverbinding
Apeldoorn-Zutphen-Winterswijk.

Een koppeling van de
verbindingen Zutphen Winterswijk en Zutphen Apeldoorn is niet mogelijk op de
huidige infrastructuur, hiervoor
zijn extra maatregelen nodig die
op verzoek van provincie
Gelderland en vervoerder Arriva
zijn onderzocht door ProRail. Er is
geen zicht op financiering en
realisatie van deze maatregelen.
In de nieuwe concessieperiode
blijft de huidige lijnvoering
daarom het uitgangspunt. In de
afgelopen jaren is de verbinding
Zutphen - Winterswijk wel iets

Nee

Nee
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versneld, zo is de snelheid tussen
Zutphen en Vorden verhoogd.
Gemeente
Apeldoorn

Overige

Net als de Cleantech Regio wil de gemeente
Apeldoorn graag samen met de provincie en
andere partners in gesprek blijven. De gemeente
Apeldoorn biedt zowel ambtelijk als bestuurlijk
hulp aan om deze concessie [regionale spoorlijn
Apeldoorn - Zutphen] tot een succes te maken.

Wij maken graag gebruik van uw
aanbod aan ondersteuning om de
concessie Apeldoorn - Zutphen
gezamenlijk tot een succes te
maken.

Nee

Nee

Clean Tech Regio

Overige

Wij willen dan ook het belang benadrukken van
behoud van het bedieningsniveau van de
regionale treindiensten en bijhorende stations
(knooppunten) als belangrijke schakels in het
totale regionale mobiliteitssysteem.

Uw standpunt sluit goed aan bij
onze visie dat de regionale
treindiensten de ruggengraat
vormt voor het regionale OVnetwerk.

Nee

Nee

Clean Tech Regio

Overige

De instapgegevens maken duidelijk dat er belang
is bij goede overstaprelaties en dat alle
aangegeven stations belangrijke knooppunten
zijn.

Wij zien uw opmerking als steun
voor onze visie dat de regionale
treindiensten de ruggengraat
vormen van het OV-netwerk en
dat de overstap tussen trein en
andere modaliteiten van groot
belang is om ketenreizen te
bevorderen.

Nee

Nee
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Clean Tech Regio

Overige

Buiten de scope van de Nota van Uitgangspunten
Spoor, maar in het licht van het behoud van een
goede economische bereikbaarheid van onze
regio vragen wij uw aandacht voor een
hoogwaardige openbaar vervoer verbinding op
de corridor Arnhem - Zwolle. De toenemende
congestie op de A50 vraagt om innovatieve en
schone oplossingen. Openbaar vervoer, in welke
vorm dan ook, kan hier een belangrijke bijdrage
in leveren. In het onderzoek De kracht van Oost'
is de potentie van deze corridor nadrukkelijk in
beeld gebracht. De samenhang met de huidige
corridor Arnhem - Zutphen - Deventer - Zwolle is
daarbij essentieel voor een effectieve aanpak.

Zoals u zelf stelt valt uw reactie
buiten de scope van deze Nota
van Uitgangspunten. Wij danken
u echter voor het signaleren van
dit aandachtspunt.

Nee

Nee

Gemeente
Deventer

Overige

Wij sluiten ons tevens aan bij de reactie van
Cleantech Regio.

Wij hebben de bijdrage van de
Cleantech Regio in goede orde
ontvangen en onze reactie hierop
treft u elders in deze Reactienota
aan.

Nee

Nee

Gemeente RijssenHolten

Overige

We hebben kennis genomen van de Concept
Nota van Uitgangspunten Regionale
treindiensten. De inhoud geeft ons geen
aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Wij danken u voor uw reactie, wij
zijn blij dat u zich in de inhoud
kunt vinden.

Nee

Nee

Gemeente Dalfsen

Overige

We hebben van de provincie een brief gekregen
over de concept Nota van Uitgangspunten
Regionale treindiensten Gelderland en Overijssel.
Binnen onze gemeente loopt alleen de
treinverbinding van de Vechtdallijn (ZwolleEmmen) en deze verbinding valt buiten de
aanbesteding. Namens Dalfsen hebben wij dus

Wij danken u voor uw reactie.
Overigens heeft de NvU Spoor
ook betrekking op de treindienst
Zwolle - Emmen.

Nee

Nee
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ook geen opmerkingen over de Concept Nota
van Uitgangspunten.
Regio FoodValley

Overige

Het grootste deel van het materieel is incourant
(Protos) omdat de fabrikant niet meer bestaat.
Dit kan in de toekomst voor hoge (onverwachte)
onderhoudskosten zorgen wanneer de
vervoerder verantwoordelijk is voor het
materiaal.

Wij delen uw zorg niet. Hoewel
de oorspronkelijke fabrikant van
de Protos-treinen niet meer
bestaat, levert dit geen probleem
op voor het (toekomstige)
onderhoud aan de treinen. De
vervoerder is nu al
verantwoordelijk voor het
onderhoud van het
treinmaterieel en zal dat in de
toekomst ook blijven doen. Zie
ook de opmerking van
Connexxion (de huidige
vervoerder op de Valleilijn) elders
in de reactienota ten aanzien van
de Protos-treinen.

Nee

Nee

Regio Achterhoek

Overige

Wij zijn verheugd dat de Regio Expres nu al veel
aandacht krijgt van de provincie en andere
betrokken partners. Wij zijn er echter nog niet en
voor de invoering van de Regio Expres, in eerste
instantie met een frequentie van 1x per uur, is
blijvende aandacht noodzakelijk. Zowel vanuit
inhoudelijk als financieel oogpunt.

Bij de provincie Gelderland staat
invoering van Regio Expres hoog
op de agenda en zij heeft hier
blijvende aandacht voor.

Nee

Nee
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Reizigersvereniging
ALMA

Overige

De essentiële waarde van een spoorlijn is de
continuïteit van een vertrouwd vervoerssysteem,
een duurzame vorm van collectief vervoer. Het is
een belangrijke schakel in het woon-werkverkeer
en een steeds belangrijker wordende factor in
het verbindende contact van menselijke relaties.
Een systeem dat voor iedereen toegankelijk
moet zijn. Vanuit maatschappelijk oogpunt kan
de provinciale politiek deze fundamentele
aspecten niet negeren.

Wij constateren dat u en de
provincies hetzelfde denken over
de zeer belangrijke rol die de
regionale treindiensten als
ruggengraat spelen in het
mobiliteitsnetwerk in Oost.

Nee

Nee

Reizigersvereniging
ALMA

Overige

Reizigersvereniging ALMA pleit voor uitbreiding
van parkeerplaatsen voor auto’s op sommige al
overvolle parkeerterreinen in de regio […]

Dit valt buiten de scope van de
NvU Spoor, maar uw pleidooi
nemen we mee als
aandachtspunt bij ons OV-beleid
in het algemeen.

Nee

Nee

Reizigersvereniging
ALMA

Overige

Reizigersvereniging ALMA pleit voor het in
samenwerking met NS-OV-fiets onderzoeken,
ontwikkelen en faciliteren van een geregistreerd
en controleerbaar systeem met 24-uurs service
voor het plaatsen van fietskluizen speciaal
bestemd voor de E-bike gebruiker op de kleinere
stations.

Dit valt buiten de scope van de
NvU Spoor, maar uw pleidooi
nemen we mee als
aandachtspunt bij ons OV-beleid
in het algemeen.

Nee

Nee
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Reizigersvereniging
ALMA

Overige

Door opwaardering van het traject ZwolleAlmelo ontstaat de mogelijkheid voor inzet van
een “Berlijntrein”. Deze internationale
treinverbinding via knooppunt Zwolle (Hanzelijn)
en Hengelo zal een snelle treindienst opleveren
en een totale ontsluiting van ZO-Drenthe,
Groningen en Oost-Nederland inhouden, zeker
bij realisering van de Nedersaksenlijn en de door
velen gewenste elektrificatie van de lijn AlmeloMariënberg. Mede gesteund door de inzet voor
verbeteringen op het traject Zwolle-Almelo
dringen wij er bij de politiek op aan dat ProRail
deze derde mogelijkheid blijft opnemen in de
onderzoeken naar verbetering van deze
internationale treindienst met name via
knooppunt Zwolle.

De Berlijnlijn is de
verantwoordelijkheid van het
Ministerie van IenW, NS, DB en
ProRail. Dit valt buitende scope
van deze NvU.

Nee

Nee

Gemeente Raalte

Overige

O.i. klinkt te weinig door in het NvU dat de
provincie bijzondere aandacht heeft voor de
mobiliteitscorridor Zwolle – Enschede (voor
spoor (en weg)) zoals is genoemd in het
coalitieakkoord. In de bijlage kan bij vastgesteld
beleid / ambities hierover iets worden gemeld.

We nemen de betreffende
zinsnedes uit het coalitieakkoord
op in de NvU.

Ja

Nee

Gemeente Raalte

Overige

Eveneens in het coalitieakkoord is vermeld dat
de provincie inzet op verbeteringen van de
stationsomgeving door dit samen met partners
in kaart te gaan brengen. Deze ambitie is wellicht
ook vermeldenswaardig in het NvU, bijvoorbeeld
in de bijlagen bij vastgesteld beleid / ambitie

Wij zijn het met u eens. We
nemen de betreffende zinsnedes
uit het coalitieakkoord op in de
NvU.

Ja

Nee
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Regio ArnhemNijmegen

Overige

Voor de regionale treinverbinding Tiel-Arnhem is
onlangs een Verkenning gestart. De resultaten
van deze verkenning kunnen consequenties
hebben voor de nieuwe concessie. Hiervoor
vragen wij aandacht.

Wij zullen de uitkomsten van
deze verkenning meenemen bij
de inrichting van de nieuwe
concessie.

Nee

Ja

Regio ArnhemNijmegen

Overige

Door ambitieus naar de betrouwbaarheid en
stiptheid van de treinen, het comfort, de
toegankelijkheid en ook de prijs te kijken, wordt
de treinreis een echt alternatief voor de auto. Op
die manier kan een hogere vervoeropbrengst
gerealiseerd worden, wat de hogere
exploitatiekosten betaalbaar maakt.

Wij verwachten net als u dat
investeringen in een kwalitatief
hoogwaardig treinproduct meer
reizigers en hogere
vervoersopbrengsten genereren
en daarmee zichzelf (gedeeltelijk)
kunnen terugverdienen.

Nee

Nee

ROCOV

Overige

De NvU Spoor en de toekomstige Programma’s
van Eisen mogen geen drempels opwerpen voor
toekomstige ontwikkelingen m.b.t. het
hoofdspoornet en de regionale treindiensten.
Alle concessiehouders dienen mee te werken
aan mogelijke nieuwe en gewenste verbindingen
die (deels) over een van hun trajecten zijn
voorzien.

Voor zover toekomstige nieuwe
verbindingen te voorzien zijn en
voldoende concreet zijn, zal daar
zo goed mogelijk rekening mee
worden gehouden in (de
programma van eisen van) de
nieuwe concessies. Maar de
nieuwe concessies moeten de
vervoerders ook een voldoende
mate van zekerheid bieden over
de omvang van het toekomstige
vervoer dat tot de concessie
behoort. Als hier onvoldoende
zicht op is, zal dit tot uitdrukking
komen in de offertes van de
vervoerders. De provincies
zoeken hier dus een balans
tussen flexibiliteit en zekerheid.

Nee

Ja
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ROCOV

Overige

Akkoord [met het doel van het NvU Spoor om
relevante beleidsuitgangspunten vast te stellen],
mits nadruk op beleid komt te liggen

Wij waarderen het dat u zich kunt
vinden in het doel van de Nota
van Uitgangspunten. In onze
ogen voldoet deze Nota van
Uitgangspunten aan dit doel.

Nee

Nee

ROCOV

Overige

Akkoord [met het feit dat de uitgangspunten
zoals vastgelegd in de NvU Spoor niet per
definitie gelden voor de treindiensten met
gedeeld opdrachtgeverschap (Limburg, ZuidHolland en Duitsland)], mits voor deze
treindiensten, bilateraal goede afspraken
zijn/worden gemaakt

Wij waarderen het dat u zich kunt
vinden in dit uitgangspunt. Wij
zetten ons in om met de medeopdrachtgevers goede (bilaterale)
afspraken te maken over de
toekomstige vormgeving van
deze treindiensten, waarbij de
Nota van Uitgangspunten de
basis vormt voor de gesprekken.

Nee

Nee

ROCOV

Overige

De concessiehouder dient volledige
medewerking te geven aan dergelijke nieuwe
verbindingen [nieuwe HRN spoorverbindingen]
(positief voorbeeld Düsseldorf – Arnhem) en
wordt hiervoor in principe NIET financieel
gecompenseerd

Het is op dit moment nog
onduidelijk welke nieuwe
verbindingen er in de toekomst
mogelijkerwijs gerealiseerd gaan
worden en in welke concessie
deze zullen worden
ondergebracht. Als wij uw advies
zouden overnemen en in de
nieuwe concessies voorschrijven
dat concessiehouders volledig
moeten meewerken aan nieuwe
verbindingen en daarvoor geen
financiële compensatie
ontvangen, zou dit een flinke
uitholling van het exclusieve
recht van de concessie betekenen
en een groot risico opleveren

Nee

Ja
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voor de vervoerders. Dit maakt
de concessies voor regionale
treindiensten minder
aantrekkelijk voor vervoerders,
wat tot uitdrukking komt in een
lager voorzieningenniveau en/of
behoefte aan meer subsidie. In
de nieuwe concessies zullen wij
daarom een goede balans
aanbrengen tussen zekerheid en
flexibiliteit.
ROCOV

Overige

Advies: Een IC-verbinding heeft aantrekkende
werking, daarom IC-verbindingen daar waar
kansrijk [aangezien spoor ruggengraat vormt van
regionale OV-netwerk].

Wij nemen uw advies mee bij de
vormgeving van de nieuwe
concessies en in de gesprekken
met het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.
Daar waar intercityverbindingen
kansrijk en uitvoerbaar zijn,
zullen wij dat zeker in overweging
nemen.

Nee

Nee

ROCOV

Overige

[Kernnet biedt 7 dagen per week ten minste
uurdienst. Deels aangevuld tot halfuursdienst];
advies: tenminste halfuur frequentie.

Zie onze reactie op uw advies
over hetzelfde onderwerp elders
in deze Reactienota

Nee

Nee

ROCOV

Overige

Akkoord [met het uitgangspunt dat treindiensten
onderdeel van OV Vastnet zijn], maar
verwaarloos de haarvaten niet!

De provincies hebben
vanzelfsprekend ook grote
aandacht voor de haarvaten. Dit
is echter geen onderdeel van de
Nota van Uitgangspunten Spoor.

Nee

Nee
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ROCOV

Overige

Akkoord [met het uitgangspunt dat de contouren
van het Toekomstbeeld OV 2040 goed aansluiten
bij de visie van de provincies], wees echter
flexibel daar de uitwerking van de Contouren van
het Toekomstbeeld OV 2040 aspecten kunnen
bevatten die mogelijk tegenstrijdig zijn met het
contract met de concessiehouder.

Wij danken u voor dit
aandachtspunt. Deze nemen wij
mee bij de vormgeving van de
nieuwe concessies.

Nee

Nee

ROCOV

Overige

Advies [t.a.v. het uitgangspunt dat regionale
treindiensten optimaal dienen aan te sluiten bij
de wensen van de treinreizigers]: Om reizigers te
winnen die nu in de auto zitten is het zinvol om
de wensen van de automobilist mee te nemen.
Deze wensen kunnen verschillen t.o.v. de huidige
treinreizigers!

Wij danken u voor dit
aandachtspunt. Wij zijn het met u
eens dat het treinproduct (ook)
goed moet aansluiten bij de
wensen van automobilisten, om
zo deze groep te stimuleren
(vaker) van het OV gebruik te
maken.

Nee

Nee

ROCOV

Overige

Akkoord [met het uitgangspunt dat de
vervoerder opbrengstenverantwoordelijk is],
zorg voor goede marketing.

Wij waarderen uw steun voor dit
uitgangspunt. De
marketingactiviteiten zijn een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid van
vervoerders en provincies. In de
programma's van eisen werken
wij dit nader uit.

Nee

Ja

ROCOV

Overige

Provincies blijven verantwoordelijk voor eigen
beleidskaders en OV-budgetten. Zij sluiten een
samenwerkingsovereenkomst met oog op
aanbestedingen en beheer concessies. Een
model als het OV bureau Groningen Drenthe
blijft onze voorkeur houden.

Zie onze reactie op uw advies
over hetzelfde onderwerp elders
in deze Reactienota

Nee

Nee
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ROCOV

Overige

Om de aantrekkelijkheid van de Valleilijn te
vergroten wordt geadviseerd: Uitbreiding naar
Arnhem en Utrecht en 15 minutendienst tussen
Amersfoort en Ede/Wageningen.

Wij nemen kennis van uw advies.
Naar aanleiding van een motie in
de Tweede Kamer is er 2018 door
ProRail in opdracht van het
Ministerie van Infrastructuur en
Milieu onderzoek gedaan naar
doortrekking van de treindienst
naar Utrecht CS en Arnhem CS.
Volgens ProRail laat de beoogde
nieuwe infrastructuur op station
Ede-Wageningen het doorrijden
niet toe. Aanpassing brengt hoge
kosten met zich mee, terwijl naar
verwachting relatief weinig
reizigers zullen profiteren van het
doorrijden naar Arnhem. Verder
heeft ProRail gewezen op de
negatieve impact van
doortrekking van de treindienst
naar Arnhem CS op de
robuustheid van de
dienstregeling. De
Staatssecretaris heeft dan ook in
november 2018 aan de Tweede
Kamer laten weten dat ze geen
reden ziet het eerder genomen
besluit te herzien.
Er is door ProRail een studie
gedaan naar de infrastructurele
gevolgen van de introductie van
een kwartierdienst op het hele
traject, dus ook tussen Barneveld

Nee

Nee
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Zuid en Ede-Wageningen. Recent
hebben Gedeputeerde Staten van
Gelderland besloten om hier niet
mee verder te gaan, omdat de
kosten niet in verhouding staan
tot de baten. In juni 2019 hebben
Provinciale Staten aangegeven
zich te kunnen vinden in dit
besluit.
Prorail

Planning

ProRail adviseert om bij de overgang naar een
nieuwe concessie voldoende ruimte voor een
overgangsperiode te creëren. Deze periode is
nodig voor: het houden van (integraal)
proefbedrijf met de nieuwe vervoerder,
eventueel nieuw personeel en materieel en het
opleiden van nieuw personeel.

In onze planning houden wij
rekening met een voldoende
ruime implementatiefase, opdat
de overgang naar een nieuwe
concessie zo soepel mogelijk
verloopt.

Nee

Nee

Arriva

Samenvatting relevante
uitgangspunten NvU
Oost

Wij ondersteunen uw keus om de
opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder
neer te leggen. Een 15-jarige concessie is
aantrekkelijker dan een 10-jarige concessie en
biedt meer ruimte voor flexibiliteit en
doorontwikkeling. Daarnaast passen
afschrijvingstermijnen voor trein hier beter bij.

Wij nemen uw standpunt ten
aanzien van de concessieduur
voor kennisgeving aan.

Nee

Nee

Provincie Drenthe

Samenvatting relevante
uitgangspunten NvU
Oost

Bij de start van de treinconcessie Blauwnet
Zwolle - Emmen (Vechtdallijnen) is bewust
gekozen om de opbrengstverantwoordelijkheid
bij de overheid te houden. De belangrijkste
argumenten daarvoor zijn de gezamenlijke
ontwikkelfunctie, invloed op de risico's en direct
profiteren van de door de overheid gefinancierde

In de in 2018 vastgestelde NvU
Oost besloten we dat
opbrengstverantwoordelijkheid
bij de
vervoerders komt te liggen.
Belangrijke overwegingen hierbij
zijn:

Nee

Nee
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investeringen in deze treinconcessie. Deze
argumenten zijn ons inziens nog steeds reden
genoeg om de opbrengstverantwoordelijkheid
niet bij de vervoerder te leggen.

1. De opbrengsten bestaan voor
een belangrijk deel (35%) uit de
vergoeding voor de Studenten
OV-kaart; de vervoerders maken
afspraken met het ministerie van
OCW en met elkaar over de
hoogte en verdeling van
deze vergoeding over concessies.
De provincies hebben hier geen
inzage in of invloed op.
2. Alle vervoerders die aan de
marktconsultatie hebben
deelgenomen geven aan dat zij
bij voorkeur zelf de
opbrengstverantwoordelijkheid
dragen. Op die manier worden zij
het meest geprikkeld om met
nieuwe
ideeën meer reizigers in het
openbaar vervoer te trekken.
Deze prikkel ontbreekt wanneer
de provincies
opbrengstverantwoordelijk zijn.
3. Om als provincies met succes
invulling te kunnen geven aan de
opbrengstverantwoordelijkheid is
uitbreiding van de kennis,
expertise en capaciteit op het
gebied van onder andere
marketing, vervoerontwikkeling
en tarifering nodig. Dit past niet
bij de visie van de provincies ten
52
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aanzien van de verdeling van
rollen binnen en samenwerking
met de maatschappij.
Provincie Overijssel deelt samen
met u het opdrachtgeverschap
voor de treindienst ZwolleEmmen. Om deze reden gelden
de uitgangspunten zoals
vastgelegd in de NvU Spoor niet
per definitie voor deze
treindienst, maar vormen zij de
basis voor gesprekken die wij met
u zullen voeren over de
toekomstige vormgeving van de
treindienst Zwolle-Emmen en dus
ook over de
opbrengstverantwoordelijkheid.
Zie ook de NvU spoor art. 1.3.
Regio FoodValley

Samenvatting relevante
uitgangspunten NvU
Oost

Graag ontvangen we toelichting op de keuze
voor een concessieduur van 10 in plaats van 15
jaar zoals mogelijk is volgens de WP 2000.

In de Nota van Uitgangspunten is
als algemeen uitgangspunt (voor
al het openbaar vervoer, dus
zowel bus als trein) opgenomen
een concessieduur van standaard
10 jaar, maar 15 jaar als dit beter
aansluit bij de
afschrijvingsperiode van treinen.
Dit sluit aan bij de mogelijkheid
die de Wp2000 biedt en wij zien
op dit punt dus geen
discrepantie. Bij de nieuwe

Nee

Nee
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concessie Valleilijn is een looptijd
van 15 jaar het uitgangspunt.

Connexxion

Samenvatting relevante
uitgangspunten NvU
Oost

onze voorkeur gaat uit naar een concessieduur
van 15 jaar voor de treinconcessies, en niet
alleen vanwege de afschrijvingstermijn. Bij
treindiensten is de ontwikkeltijd, met name in
combinatie met aanpassingen aan de
infrastructuur, een langdurig proces. Wanneer
de vervoerder daadwerkelijk uitdaagt om te
ontwikkelen, dient de vervoerder de revenuen
van deze inspanningen ook te zien. Dit is reëel
haalbaar bij een 15-jarige concessie, niet bij 10
jaar.

Wij nemen uw voorkeur voor een
15-jarige concessie voor
kennisgeving aan.

Nee

Nee

Reizigersvereniging
ALMA

Samenvatting relevante
uitgangspunten NvU
Oost

Reizigersvereniging ALMA vindt dat de provincie
Overijssel opbrengstverantwoordelijk moeten
blijven voor het regionale OV.

Wij nemen uw standpunt voor
kennisgeving aan. In de in 2018
vastgestelde Nota van
Uitgangspunten Oost is de keuze
gemaakt om de
opbrengstverantwoordelijkheid
bij de vervoerder te leggen. Wij
zien geen aanleiding om ons
besluit te heroverwegen.

Nee

Nee

Clean Tech Regio

Single check in / check
out

De single check in en check out is voor de reiziger
een prettige ontwikkeling. Wij zien deze
ontwikkeling dan ook als opstap naar een

Wij waarderen uw steun voor ons
voornemen om single check-in /
check-out op alle regionale
treindiensten in Oost in te

Nee

Nee
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totaalsysteem, waarop alle aanbieders van het
openbaar vervoer zijn aangesloten.

voeren, om daarmee het reizen
makkelijker te maken.

Arriva

Single check in / check
out

Uw keus voor single check-in / check-out
ondersteunen we van harte omdat het een
bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van het
openbaar vervoer in de regio.

Wij waarderen uw steun voor ons
voornemen om single check-in /
check-out op alle regionale
treindiensten in Oost in te
voeren.

Nee

Nee

Gemeente
Enschede

Single check in / check
out

De single check in/ out zou wat ons betreft
ambitieuzer mogen, binnen Oost streven we
naar een enkele check in/ out voor het gehele
spoornet.

Voor de reiziger biedt single
check in / check out op het
gehele spoornet binnen Oost
voordelen. Voor de invoering
hiervan zijn wij ook afhankelijk
van de medewerking van de NS.
De invoering van het principe
blijkt echter complex en vergt de
nodige tijd, zoals ook naar voren
komt in de Kamerbrief van 4
februari 2019.

Nee

Nee

Connexxion

Single check in / check
out

U stelt hier als uitgangspunt dat single check in /
check out mogelijk is. Dit is slechts onder
voorwaarden mogelijk en deze staan haaks op de
door u gekozen koers. De vergelijking met
Blauwnet gaat namelijk niet op. Daar heeft de
provincie ervoor gekozen de
opbrengstverantwoordelijkheid bij zichzelf te
houden en de volledige geldstroom te beheren
(= de voorwaarde). Hierdoor is er geen noodzaak
tot het verdelen van inkomsten tussen
verschillende, opbrengstverantwoordelijke

Wij zijn het niet met u eens dat
single check in / check out alleen
kan worden ingevoerd als de
opbrengstverantwoordelijkheid
bij de provincies ligt. Er bestaan
methoden om opbrengsten over
verschillende vervoerders te
verdelen in situaties dat reizigers
via verschillende routes hun

Nee

Nee
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vervoerders (= gekozen koers). Bovendien is
single check in / check out tussen vervoerders
uitgebreid onderzocht en vooralsnog niet
haalbaar, anders dan tegen zeer hoge kosten.

eindbestemming kunnen
bereiken.

Regio FoodValley

Single check in / check
out

Wij willen u vragen om de mogelijkheden [voor
het single check-in en check-out overstap tussen
het regionaal netwerk en het hoofdrailnet] met
het Rijk verder te verkennen.

Voor de reiziger biedt single
check in / check out op het
gehele spoornet binnen Oost
voordelen. Voor de invoering
hiervan zijn wij ook afhankelijk
van de medewerking van de NS.
De invoering van het principe
blijkt echter complex en vergt de
nodige tijd, zoals ook naar voren
komt in de Kamerbrief van 4
februari 2019.

Nee.

Nee

Regio ArnhemNijmegen

Single check in / check
out

Wij pleiten voor één betaalmogelijkheid (niet
meer uit/-inchecken tijdens de reis) niet alleen
tussen regionale vervoerders, maar ook tussen
de NS en de regionale vervoerders.

Net als u zien de provincies veel
voordelen in de landelijke
introductie van single check in /
check out in de spoorsector. De
invoering hiervan blijkt in de
praktijk helaas erg complex en
vergt de nodige tijd, zoals ook
naar voren komt in de Kamerbrief
van 4 februari 2019.

Nee

Nee
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ROCOV

Single check in / check
out

De ROCOV’s zijn, evenals de provincies, warm
voorstander van single check-in en check-out in
de gehele regio Oost (liefst nog verdere
uitbreiding daarvan naar een landelijk systeem).
Voor de Valleilijn zou dat betekenen dat de
koppeling aan het NS-systeem (evenals
koppeling aan NS-tarieven) zou moeten worden
ingewisseld voor het regionale systeem. De
ROCOV’s willen graag meer duidelijkheid
hierover. Ook is een toelichting op de verdere
uitrol en invoering van single check-in en checkout gewenst.

Wij hebben de impact van de
introductie van een regionaal
tarief, de afschaffing van het
dubbele opstaptarief en
introductie van de producten uit
het Tarievenhuis Oost op de
Valleilijn laten onderzoeken. Uit
dit onderzoek blijkt dat de
introductie van een regionaal
tarief en de afschaffing van het
dubbele opstaptarief op de
Valleilijn aanzienlijke financiële
gevolgen heeft. Om deze
gevolgen te compenseren zou het
kilometertarief omhoog moeten,
maar dat betekent, mede als
gevolg van de door u
gesignaleerde ontkoppeling met
het NS-tariefsysteem, voor
sommige reizigers een grote
kostenstijging. Dit vinden wij
ongewenst. Omdat relatief weinig
busreizigers overstappen op de
Valleilijn en vice versa, zou een
beperkte groep reizigers baat
hebben gehad bij het afschaffen
van het dubbele opstaptarief op
de Valleilijn. Wij hebben daarom
besloten om alleen de
abonnementen van Tarievenhuis
Oost op de Valleilijn in te voeren.

Nee

Ja
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ROCOV

Single check in / check
out

Advies 1: Druk zetten op NS voor single checkin/check-out in combinatie met regionaal spoor.

Voor de reiziger biedt single
check in / check out op het
gehele spoornet binnen Oost
voordelen. Voor de invoering
hiervan zijn wij ook afhankelijk
van de medewerking van de NS.
De invoering van het principe
blijkt echter complex en vergt de
nodige tijd, zoals ook naar voren
komt in de Kamerbrief van 4
februari 2019.

Nee

Nee

ROCOV

Single check in / check
out

Advies 2: Zorg dat een overstap prettig en reëel
is, niet te lang of te kort

Wij nemen uw advies over. In de
programma's van eisen zullen wij
bepalingen opnemen ten aanzien
van de overstap.

Nee

Ja

Regio Rivierenland

Steward op de trein

Uw voorstel om stewards mee te laten reizen op
de treinen ondersteunen wij. Wel vragen wij u
om het besluit van de treinconcessie niet alleen
te baseren op een markt- en
deskundigenraadpleging, maar daarbij ook de
reizigers te betrekken. Wij stellen voor om
daartoe per regio een reizigerspanel in het leven
te roepen van diverse gebruikersgroepen.

Bij de vormgeving van het sociale
veiligheidsbeleid worden reizigers
nu reeds betrokken.
Incidentmeldingen van reizigers
en het reizigersoordeel op het
gebied van sociale veiligheid
vormen belangrijke input voor de
optimale inzet van (controlerend)
personeel op de treinen. Veel
vervoerders hebben daarnaast
een eigen reizigerspanel, waarin
ook sociale veiligheidsaspecten
aan de orde komen. Verder
hebben de vertegenwoordigers
van reizigers georganiseerd in de
ROCOV's via hun adviesrecht een

Nee

Nee
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belangrijke invloed op het sociale
veiligheidsbeleid.
Clean Tech Regio

Steward op de trein

Het initiatief voor minimaal één steward per
trein draagt bij aan een hoog serviceniveau. Wij
hechten belang aan een doelmatige inzet van
stewards daar waar nodig, zodat ook voldoende
middelen beschikbaar blijven voor andere
ambities en doelstellingen.

Uw standpunt is helder. Ook de
provincie hecht grote waarde aan
de doelmatige inzet van de
financiële middelen om
verschillende ambities en
doelstellingen te realiseren. Het
princiep van één steward per
trein zal daarom ook onderdeel
zijn van de markt- en
deskundigen raadpleging
voorafgaand aan elke
aanbesteding. Daarin wordt
samen met partners bekeken
welke inzet noodzakelijk is. De
uiteindelijke afweging zal door de
Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel worden gedaan.

Nee
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Arriva

Steward op de trein

Wij willen u [vanwege de "[…] aanzienlijke
verhoging van de kosten, zonder een evenredig
effect op de verbetering van de reiservaring of
de veiligheid van reizigers en personeel" bij de
verplichte inzet van een steward] de volgende
kanttekeningen bij het uitganspunt veiligheid
meegeven: 1. Eén steward per trein zorgt niet
voor een lager percentage zwartrijders dan bij de
efficiënte inzet van teams met twee stewards; 2.
Een team van twee stewards is veiliger dan een
alleen werkende steward; zeker om de
momenten van handhaving (bijvoorbeeld van
een reisverbod); 3. Een team van twee stewards
is effectiever in te zetten op drukke
(deel)trajecten en kan gerichte controles
uitvoeren; 4. Bij calamiteiten zijn er voldoende
stewards om direct ter plaatse te gaan; 5. Door
de alarmknoppen in de trein kan altijd
rechtstreeks contact worden gezocht met de
machinist; 6. In de huidige situatie op de
treindiensten in Gelderland maken we gebruik
van mobiele teams. Het aspect veiligheid in de
trein krijgt al jaren hetzelfde cijfer als het
landelijk gemiddelde in de OV-Klantenbarometer
(in 2018 een 8,5 tegenover een 8,4 gemiddeld).
7. Om in elke trein een steward in te zetten,
verwachten wij dat er ongeveer 60 fte extra
nodig is. Dat betekent op jaarbasis extra kosten
van circa 3,5 miljoen euro.

Wij danken u hartelijk voor de
uitgebreide toelichting op uw
standpunt ten aanzien van de
steward op de trein. In de Nota
van Uitgangspunten is
opgenomen dat de provincies de
exacte invulling van de positie
van de steward op de trein mede
baseren op een markt- en
deskundigenraadpleging. Wij
zullen uw reactie als input daarin
meenemen. U heeft reeds
waardevolle inbreng geleverd
tijdens de onlangs gehouden
marktraadpleging sociale
veiligheid Valleilijn, waarvoor wij
u hartelijk danken. Wij hopen dat
u bereid bent om ook aan andere
toekomstige raadplegingen deel
te nemen, om op dit manier de
inzet van stewards zo goed
mogelijk vorm te geven.

Nee

Nee
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Connexxion

Steward op de trein

de inzet van stewards, zoals door u beschreven
in de NvU, zien wij als een behoorlijke
kostenverhoging. Gezien de taken die u de
steward toedicht is deze inzet alleen mogelijk
wanneer zij volledige BOA-bevoegdheid hebben.
We hebben het dus over meer én hoger opgeleid
personeel. Wij zien generieke inzet in het
huidige, data gedreven tijdperk als een onnodige
uitgave. Wij zijn dan ook voorstander van een
risicogerichte aanpak en inzet van BOA bevoegde
stewards. Op basis van geregistreerde incidenten
is een trend op te maken wanneer zich wel/niet
sociale veiligheidsincidenten voordoen. Dit
maakt gerichte inzet van stewards mogelijk;
versterken wanneer nodig, versoberen wanneer
dat verantwoord is. De scores van de
personeelsmonitor sociale veiligheid geven
voldoende aanleiding om door te pakken op
gebied van sociale veiligheid.

Wij danken u voor uw standpunt.
Zoals in de Nota van
Uitgangspunten aangegeven is
het uitgangspunt dat er op elke
trein in principe een steward
meerijdt, maar per treindienst
kan de inzet van stewards naar
boven of naar beneden worden
bijgesteld op basis van een
markt- en
deskundigenraadpleging
voorafgaand aan elke
aanbesteding. U heeft reeds
waardevolle inbreng geleverd
tijdens de onlangs gehouden
marktraadpleging sociale
veiligheid Valleilijn, waarvoor wij
u hartelijk danken. Wij hopen dat
u bereid bent om ook aan andere
toekomstige raadplegingen deel
te nemen, om op dit manier de
inzet van stewards zo goed
mogelijk vorm te geven.

Nee

Nee

Regio FoodValley

Steward op de trein

Wij raden u aan om het begrip sociale veiligheid
centraal te zetten en de invulling hiervan aan de
vervoerder te laten. Niet het minst omdat wij
verwachten dat de voorgestelde maatregelen
voor verduurzaming, single check-in/-out en
stewards op iedere trein tezamen zullen leiden
tot veel extra kosten.

De invulling van het sociale
veiligheidsbeleid in het openbaar
vervoer is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van
concessieverleners, vervoerders
en andere betrokken partners,
zoals politie en Openbaar
Ministerie. De genoemde partijen

Nee.

Nee
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werken op het gebied van sociale
veiligheid intensief samen en
hebben dit geconcretiseerd in het
afsluiten van het Convenant
Sociale Veiligheid Oost. De
werkwijze is dat de
concessieverleners de
beleidsmatige en financiële
kaders stellen en dat de
vervoerder de ruimte krijgt om
daarbinnen invulling te geven
met behulp van concrete sociale
veiligheidsmaatregelen.
Prorail

Steward op de trein

ProRail is enthousiast over het uitgangspunt om
op alle treinen een steward in te zetten. De inzet
van stewards draagt bij aan zowel de sociale
veiligheid in de treinen als op de stations.

Wij waarderen uw steun voor dit
uitgangspunt. Het principe van
één steward per trein zal
onderdeel zijn van de markt- en
deskundigen raadpleging
voorafgaand aan elke
aanbesteding. Daarin wordt
samen met partners bekeken
welke inzet noodzakelijk is

Nee

Nee

Prorail

Steward op de trein

ProRail adviseert nadrukkelijk om in de
programma’s van eisen voor de nieuwe
concessies expliciet op te nemen dat de
vervoerder de verantwoordelijkheid heeft voor
de inzet van stewards op het station bij
evenementen die niet op de NOA
Evenementenkalender voorkomen (in dat geval
heeft de NS deze verantwoordelijkheid) maar

Zoals in de Nota van
Uitgangspunten aangegeven zal
de vervoerder tijdens
evenementen met een verhoogd
veiligheidsrisico extra personeel
inzetten. Dit kan zowel in de trein
als op het station zijn. Wij nemen

Nee

Ja
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wel tot verhoogde veiligheidsrisico’s leidt op het
perron.

uw advies mee bij het opstellen
van de programma's van eisen.

ROCOV

Steward op de trein

Advies 1 [m.b.t. stewards in de trein]: In iedere
trein rijdt een steward mee!

Wij danken u voor uw steun voor
dit uitgangspunt. Wij merken wel
op dat het principe van één
steward per trein onderdeel zal
zijn van de markt- en
deskundigen raadpleging
voorafgaand aan elke
aanbesteding. Daarin wordt
samen met partners bekeken
welke inzet noodzakelijk is.

Nee

Nee

ROCOV

Steward op de trein

Advies 2 [m.b.t. het uitgangpunt dat er bij
evenementen en risicovolle ritten extra
personeel ingezet wordt]: Er is voldoende
zitcapaciteit, ook bij evenementen.

Wij nemen uw advies over. De
vervoerder moet zijn capaciteit
zo goed mogelijk afstemmen op
de te verwachten vraag. Wel
maken wij de kanttekening dat
sommige evenementen dusdanig
veel reizigers trekken dat het niet
reëel is te eisen dat de
vervoerder iedereen een
zitplaats biedt. De eisen ten
aanzien van zitplaatskans werken
wij in de programma's van eisen
uit.

Nee

Ja

ROCOV

Steward op de trein

Advies 3 [m.b.t. het uitgangpunt dat er bij
evenementen en risicovolle ritten extra
personeel ingezet wordt]: Zo nodig extra

Uw advies sluit aan bij het in de
NvU Spoor geformuleerde
uitgangspunt dat in situaties met
een veiligheidsrisico er extra

Nee

Nee
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stewards inzetten ten behoeve van de veiligheid
(bv bij evenementen)

toezichthoudend personeel dient
te worden ingezet.

ROCOV

Steward op de trein

[De stelling] provincies maken zelf inschatting en
afweging inzet stewards [is] In conflict met de
vorige stelling [“Op elke trein rijdt in principe een
steward mee”]?

Het uitgangspunt is dat er op elke
trein in principe een steward
meerijdt, maar per treindienst
kan de inzet van stewards naar
boven of naar beneden worden
bijgesteld op basis van een
markt- en
deskundigenraadpleging.

Nee

Nee

Regio Rivierenland

Toegankelijkheid

Dit alles [uitgangspunten voor toegankelijkheid
behalen] vraagt de komende jaren grote
investeringen van overheden, marktpartijen en
vervoerders om van treinstations integrale
overstappunten (HUB's) te maken. Wij vragen
van uw Provincie expertise, financiële bijdragen
en een coördinerende rol om stakeholders bij
elkaar te brengen die van deze HUB's een succes
kunnen maken. Wij verzoeken u om in het
programma van eisen een actieve rol op te
nemen van de concessiehouder daarin.

Zoals u aangeeft vergt de
(verdere) ontwikkeling van
stations tot integrale
overstappunten de inzet van
meerdere stakeholders. De
provincies zullen hierin ook een
verantwoordelijkheid hebben,
evenals de regionale
spoorvervoerders. Hun rol en
verantwoordelijkheid zullen
nader uitgewerkt worden in de
programma's van eisen.

Nee

Ja

Prorail

Toegankelijkheid

In deze paragraaf wordt gesproken over ‘lage
vloeren’, de meer gebruikelijke term is
‘gelijkvloers’

Wij zullen de Nota van
Uitgangspunt conform uw advies
aanpassen.

Ja

Nee

Provincie Drenthe

Toegankelijkheid

Ten aanzien van toegankelijkheid van het
openbaar vervoer beperkt u zich tot de fysieke
toegankelijkheid. Daarnaast zijn er echter nog
meer drempels die het reizen met het openbaar

Het toegankelijk maken van de
regionale treindiensten vinden
wij van groot belang. Daarbij
hebben wij niet alleen aandacht

Nee

Ja
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vervoer kunnen beperken. Kwetsbare
doelgroepen behoeven extra aandacht en
ondersteuning om te kunnen reizen, zoals
laaggeletterden, autisten en mensen met een
kinderwagen of rollator. Graag ook aandacht
voor deze doelgroep.

voor de fysieke toegankelijkheid,
maar nadrukkelijk ook voor
andere aspecten die (voor
reizigers met een fysieke,
cognitieve, visuele, auditieve of
andere beperking) een drempel
kunnen vormen om van de
regionale trein gebruik te maken.
Het programma Toegankelijkheid
van ProRail richt zich ook op het
wegnemen van dergelijke
drempels. Daarnaast zullen wij in
de programma's van eisen
hierover eisen richting de
vervoerders opnemen.

Regio ArnhemNijmegen

Toegankelijkheid

Wij vragen u nadrukkelijk aandacht te besteden
aan de toegankelijkheid van de regionale treinen
o.a. in kader van het VN-verdrag Handicap (zie
bijlage 1, toelichting op dit punt). Op dit moment
zijn bijvoorbeeld nog niet alle perrons aangepast,
waardoor treinen en perrons nog niet allemaal
rolstoeltoegankelijk zijn. Gelet op [de verschillen
tussen toegankelijkheid van de Breng, Arriva, NS
en Flirt treinen] vragen wij u dan ook om alle
treinen en perrons rolstoeltoegankelijk te
maken.

Het toegankelijk maken van de
regionale treindiensten heeft
onze nadrukkelijke aandacht. Op
alle regionale treindiensten in
Oost rijden gelijkvloerse treinen,
deze zijn daarmee
rolstoeltoegankelijk. In het kader
van het programma
Toegankelijkheid is ProRail bezig
om alle stations volledig
toegankelijk te maken.

Nee

Nee

ROCOV

Toegankelijkheid

Akkoord [met het uitgangspunt dat reizigers met
een functiebeperking zelfstandig gebruik kunnen
maken van de trein (o.a. vloer op gelijke hoogte

Wij danken u voor uw steun voor
dit uitgangspunt. In de
programma's van eisen zullen wij
opnemen dat het materieel

Nee

Ja
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perrons)], mits voldoende ruimte voor
rolstoelen, bagage en fiets.

voldoende ruimte moet bieden
voor rolstoelen, bagage en fiets.

ROCOV

Toegankelijkheid

Akkoord [met het uitgangspunt dat er
maatregelen genomen worden voor het
verbeteren van de toegankelijkheid van stations
(met ProRail)]. Zolang dit nog niet is gerealiseerd,
verlenen vervoerders assistentie, mits de
assistentie goed (beter dan nu) geregeld is.

Wij danken u voor uw steun voor
dit uitgangspunt. In de
programma's van eisen zullen wij
de kwaliteitseisen aan de
assistentieverlening op stations
uitwerken. Wij betrekken uw
advies daarover t.z.t. graag bij.

Nee

Ja

Regio Rivierenland

Toekomst van het spoor

Door ontwikkelingen [als het programma
hoogfrequent spoor en het Toekomstbeeld OV
2040] mogen de bereikbaarheid van en naar de
landelijke gebieden niet verslechteren, juist
omdat het spoor ook de ruggengraat is van het
openbaar vervoer in het rivierengebied. Wij
verzoeken u daarom in het programma van eisen
voldoende flexibiliteit in te bouwen om
gedurende de concessieperiode onderdelen van
Spoor 2.0 [visie op de positie van het spoor in het
rivierengebied] te kunnen realiseren.

Het aantal reizigers op de
treindienst Tiel - Arnhem neemt
toe. De provincie Gelderland
investeert in een
perronaanpassing op Arnhem CS,
waardoor de treindienst Tiel Arnhem ook na de introductie
van PHS kan blijven rijden. In de
nieuwe concessieperiode is het
uitgangspunt dat deze dienst
gehandhaafd blijft. Gedurende de
concessie is er altijd ruimte om in
gesprek te gaan over
verbeteringen.

Nee

Nee
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Regio Rivierenland

Toiletvoorzieningen

Gelet op de geplande vervanging van het
materieel in Rivierenland per december 2037
betekent dit dat de komende 18 jaar er nog geen
toiletvoorzieningen in de trein aanwezig zijn. Om
die periode te overbruggen verzoeken wij u om
in het programma van eisen een onderzoek op te
nemen naar de inbouwmogelijkheden van
eenvoudige, tijdelijke toiletvoorzieningen in
bestaand materieel. Wij vragen u om bij een
positieve uitkomst hiervoor aanvullende
financiële middelen beschikbaar te stellen.

Het inbouwen van eenvoudige,
tijdelijke toiletvoorzieningen in
materieel is net zo complex en
duur als de inbouw van
permanente toiletten en biedt
daarom geen oplossing.

Nee

Nee

Connexxion

Toiletvoorzieningen

Uw opmerking m.b.t. het wegvallen van de
leverancier van de Protos-treinen is niet correct.
De firma FTD (en haar rechtsopvolgers) is
inderdaad meerdere malen failliet gegaan, maar
ook meerdere malen verkocht. De huidige
eigenaar beschikt over alle gegevens en ook over
de Protos GmbH waarin het eigendom van de
trein geborgd is.

Wij zullen in de tekst de
nuancering aanbrengen dat de
oorspronkelijke leverancier is
weggevallen. Dit verandert
echter onze inschatting met
betrekking tot de technische
risico's van de inbouw van
toiletten in de Protos-treinen
niet.

Ja

Nee

Regio FoodValley

Toiletvoorzieningen

Het is spijtig dat de NvU geen garantie kan
bieden voor de aanwezigheid van toiletten in de
Valleilijn omdat dit enkel wordt geëist bij de
aanschaf van nieuwe treinen. Wij voorzien het
risico dat het hierdoor nog 10 tot 15 jaar kan
duren voordat er toiletten in de Valleilijn komen.
Dit zorgt voor een grote barrière voor het
gebruik van de Valleilijn voor een grote groep
reizigers.

De twee treinstellen van het type
Stadler Flirt die begin 2018 in
dienst zijn genomen op de
Valleilijn, zijn uitgerust met een
toilet. De vijf treinstellen van het
type Protos hebben geen toilet
aan boord. Wij hebben de
mogelijkheid om toiletten in de
Protos-treinen in te bouwen
zorgvuldig onderzocht, maar zijn
tot de conclusie gekomen dat

Nee

Nee
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hieraan te grote technische
risico's kleven. Alle stations aan
de Valleilijn hebben een toilet,
dat ook toegankelijk is voor
mensen in een rolstoel.
Prorail

Toiletvoorzieningen

Bij de introductie van toiletten op de trein zullen
er ook in fecaliënafvoervoorzieningen moeten
worden voorzien. Dit is (op dit moment) geen
voorziening die door ProRail wordt geleverd en
dient dus in opdracht van concessieverlener of
vervoerder te worden gerealiseerd. Doorlooptijd
van besluitvorming tot realisatie bedraagt enkele
jaren.

Wij danken u voor het signaleren
van dit aandachtspunt. Wij zullen
dit meenemen bij de
voorbereiding op de
aanbesteding van de concessies
waarin aanschaf van nieuw
materieel is voorzien.

Nee

Ja

Regio ArnhemNijmegen

Toiletvoorzieningen

In een aantal regionale treinen zijn geen
toiletvoorzieningen aanwezig (Valleilijn, ArnhemWinterswijk)). In de NvU is aangegeven dat alle
nieuwe treinen voorzien zullen worden van een
rolstoeltoegankelijk/ algemeen toegankelijk
toilet. Concreet betekent dit dat pas in 2037 - als
de oude treinstellen afgeschreven zijn en
vervangen worden- in alle regionale treinen
toiletten aanwezig zullen zijn. Wat ons betreft is
dat niet acceptabel aangezien sommige
regionale treinen het dan nog 18 jaar zonder
algemeen toegankelijke toiletvoorziening
moeten doen. Wij verzoeken u dan ook om in de
nieuwe concessie op te nemen dat in alle
regionale treinen een algemeen toegankelijk
toilet aanwezig moet zijn en niet pas bij

Wij begrijpen uw teleurstelling
omtrent de lange termijn waarop
alle regionale treinen een toilet
aan boord zullen hebben. De
argumentatie om te komen tot
onze aanpak is in de Nota van
Uitgangspunten uiteen gezet en
wij hebben geen aanleiding om
tot heroverweging over te gaan.

Nee

Nee
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afschrijving en vervanging van de oude
treinstellen.
ROCOV

Toiletvoorzieningen

Advies: Bij geringe kosten, voorkeur wel [toilet]
inbouwen, of treinen vervangen. Als optie zou de
toiletvoorziening betaald kunnen worden uit een
zeer geringe verhoging van de kilometerprijs

Wij nemen uw advies niet over.
Uit onderzoek blijkt dat de kosten
van inbouw van toiletten
aanzienlijk zijn.

Nee

Nee

Gemeente
Harderwijk

Verbinding Amersfoort Zwolle

Namens de gemeente Harderwijk breken wij een
lans voor een aantal nieuwe regionale
treindiensten. In Harderwijk willen we immers
ook de bereikbaarheid richting de stedelijke
gebieden Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle en
Lelystad versterken. Deze steden zijn
economisch voor ons en de ons omliggende
gemeenten van groot belang. Wij zouden
daarom graag een verdubbeling van de
frequentie, meer treinen, zien voor onze
inwoners en ondernemers. Wij zien in het
toevoegen van regionale treindiensten een kans
voor onze stad en onze regio.

Wij nemen kennis van uw
pleidooi. De Nota van
Uitgangspunten Spoor heeft
betrekking op de regionale
treindiensten waarvan de
provincies Gelderland en
Overijssel concessieverlener zijn.
Voor nieuwe regionale
treindiensten is er geen
onderbouwing of financiën.
Harderwijk wordt bediend door
treindiensten die onderdeel zijn
van de Hoofdrailnetconcessie
waarvan het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat de
concessieverlener is.

Nee

Nee
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Gemeente
Apeldoorn

Verbinding ApeldoornAmersfoort

Voor onze gemeente is alleen de regionale
spoorlijn Apeldoorn - Zutphen in de NvU Spoor
genoemd. Echter, met een doorlooptijd van 15
jaar vinden wij dat inschrijvers ten minste ook
een doorkijk zouden moeten geven ten aanzien
van de westelijke verbinding vanuit Apeldoorn.
Het College doelt daarbij zowel op een
voorstadshalte Apeldoorn West (die mede voor
onze bovenregionale attracties van belang is) en
op de aansluiting met de regio Food Valley via de
Valleilijn. Op pagina 3 is benoemd dat deze een
aparte treinconcessie blijft. Hierdoor dreigt deze
voor de gemeente Apeldoorn buiten beeld te
raken. Deze verbinding is in het recente
Provinciale Statenakkoord nadrukkelijk
benoemd.

De NvU spoor heeft betrekking
op de huidige regionale
spoorlijnen gedurende de
komende concessieperiode. Een
voorstadshalte Apeldoorn West is
gelegen op het Hoofdrailnet,
waarvoor de NS een concessie
heeft tot 2025. Dit geldt ook voor
een koppeling met de Valleilijn, al
ontbreekt hier ook de
infrastructuur voor. Als gevolg
van deze twee punten vallen
beide ambities van uw gemeente
buiten de scope van de NvU
Spoor.

Nee

Nee

Gemeente
Hengelo

Verbinding Münster Enschede - Zwolle

Waarom is in de NvU de doorgaande verbinding
Münster - Enschede - Zwolle niet opgenomen?

Deze verbinding maakt onderdeel
uit van Toekomstbeeld OV 2040.
Hier verwijst de NvU naar.
Overigens is het NvU vooral
bedoeld als eerste stap in opmaat
naar de samenstelling van het
eisenpakket (PvE) richting de
concessiehouder van de
regionale treindiensten. In de
factsheet van de treindienst
Zwolle - Enschede zal bij het
onderdeel ambities worden
opgenomen dat regio en
provincie Overijssel de
mogelijkheden voor het

Ja

Nee
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doortrekken van de treindienst
Münster - Enschede naar Zwolle
onderzoeken.
Regio Rivierenland

Verduurzaming

Wij onderschrijven uw streven naar duurzame
mobiliteit en de cradle-to-cradle benadering voor
de energievoorziening van treinen. Hoewel wij
uw uitgangspunt begrijpen om per einde
levensduur materieel te vervangen, vinden wij
dit tempo te laag. Wij verzoeken u daarom om in
de Nota van Uitgangspunten op te nemen dat
marktpartijen worden uitgedaagd om het
materieel reeds gedurende de concessieperiode
te verduurzamen.

Naar aanleiding van de reacties
van verschillende partijen over
het voorschrijven van biodiesel
op trajecten waar de komende
tijd dieseltreinen blijven rijden,
hebben wij besloten de Nota van
Uitgangspunten op dit punt aan
te passen. Wij handhaven de
ambitie om stappen te zetten op
het gebied van verduurzaming,
maar laten de eis van biodiesel
los. In plaats daarvan willen wij
tijdens de aanbestedingen de
vervoerders uitnodigen om met
haalbare voorstellen te komen
voor verdere verduurzaming van
treindiensten die geëxploiteerd
worden met dieselmaterieel. In
de NvU Spoor zullen wij de
volgende zin opnemen: 'In de
tussentijd wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel.'

Ja

Ja

Gemeente
Apeldoorn

Verduurzaming

Apeldoorn is onderdeel van de Cleantech regio.
Het College ondersteunt de ambitie om tot zero-

Wij waarderen uw steun voor
onze ambitie om het regionaal

Nee

Nee
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emissie te komen, wat ons betreft mag dit
eerder dan 2050.

spoorvervoer eerder dan 2050
CO2-neutraal te laten zijn.

Gemeente
Apeldoorn

Verduurzaming

Vervoerders geven aan ook op spoorgebied te
willen innoveren. Het College pleit voor een
eerdere datum om tot zero emissie regionaal
spoorvervoer te komen.

Wij waarderen uw pleidooi voor
een eerdere datum dan 2050 om
tot zero emissie regionaal
spoorvervoer te komen. Dit sluit
aan bij onze ambitie.

Nee

Nee

Gemeente
Apeldoorn

Verduurzaming

Op station Apeldoorn wordt een duurzaam
Energy House gerealiseerd. Deze wordt gevoed
door de vrijkomende energie van de remmende
treinen. In uw concessie IJssel Vecht gaan de
bussen die de stadsdienst verzorgen van deze
elektriciteit gebruik maken. Dit biedt ook kansen
voor de spoorlijn Apeldoorn -Zutphen.

Wij danken u voor de informatie
die u heeft verstrekt over het
Energy House.

Nee

Nee

Clean Tech Regio

Verduurzaming

Uw ambitie op het gebied van duurzaamheid
juichen wij toe. Wat ons betreft mag de
verduurzaming (CO2 neutraal) eerder dan 2050
plaatsvinden. Dat hier in de praktijk stapsgewijs
naar toe wordt gewerkt ligt daarbij voor de hand.

Wij waarderen uw steun voor
onze ambitie om het regionaal
spoorvervoer eerder dan 2050
CO2-neutraal te maken en onze
aanpak om deze ambitie te
realiseren.

Nee

Nee

Clean Tech Regio

Verduurzaming

Het materieel op deze lijn (Zutphen - Oldenzaal)
is in december 2023 afgeschreven. Dat maakt dat
er snel geschakeld moet worden om de
duurzaamheidsdoelen voor deze lijn te
verwezenlijken.

Uw opmerking sluit ons inziens
aan op de in de Nota van
Uitgangspunten voorgestelde
aanpak voor verduurzaming van
de treindienst Zutphen Oldenzaal.

Ja (namelijk
NvU Oost)

Nee

Clean Tech Regio

Verduurzaming

Het uitdragen van de boodschap [slim en schoon
reizen] verdient aandacht en kan waar mogelijk

Wij danken u voor uw opmerking,
wij nemen uw suggestie in

Nee

Nee

72
Reactienota n.a.v. NvU Spoor

gekoppeld worden met onze regionale
boodschap slim en schoon te reizen.

overweging wanneer er rond de
verduurzaming van het OV
gecommuniceerd gaat worden.
Dit valt echter buiten de scope
van deze NvU.

Arriva

Verduurzaming

Op het gebied van duurzaamheid is er wat ons
betreft meer ruimte voor ambitie. Verdere
verduurzaming van de dieseltreinvloot kan het
beste worden bereikt door dit in één keer als
onderdeel van een grote concessie te
onderzoeken. Met een vloot van 40 treinstellen
is het financieel aantrekkelijk en voor de
industrie een stuk interessanter om mee te
denken over nieuwe innovaties, zoals het
ombouwen van treinen voor de toepassing van
waterstof, partiële elektrificatie en/of
batterijtreinen.

Wij nemen uw standpunt voor
kennisgeving aan. De
concessieindeling is uitgebreid
onderzocht en in de NvU Oost
vastgesteld en wij zien geen
reden om dit te herzien.

Nee

Nee

Connexxion

Verduurzaming

in de tabel ontbreekt de datum waarop de SAN
treinen zijn afgeschreven. Dit is, conform bestek
van de concessie C2013 per December 2042. Zie
hiervoor het bestek uit 2011, PvE, pagina 146,
artikel C.11.16, sub 3 en noot a.

U heeft gelijk. Wij zullen de door
u genoemde treinen in de tabel
opnemen.

Ja

Nee
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Connexxion

Verduurzaming

wij zijn geen voorstander van de verplichte
invoering van biodiesel bij de concessie
wisseling. Lang niet alle dieselmotoren kunnen
betrouwbaar op biodiesel lopen. Alleen HVO
biedt hierin uitkomst. De beschikbaarheid en
leverzekerheid van HVO is echter dusdanig dat
geen langjarige garantie kan worden gegeven,
zeker gezien de beperkte beschikbaarheid van
‘geschikt’ afval, de grondstof.

Naar aanleiding van de reacties
van verschillende partijen over
het voorschrijven van biodiesel
op trajecten waar de komende
tijd dieseltreinen blijven rijden,
hebben wij besloten de Nota van
Uitgangspunten op dit punt aan
te passen. Wij handhaven de
ambitie om stappen te zetten op
het gebied van verduurzaming,
maar laten de eis van biodiesel
los. In plaats daarvan willen wij
tijdens de aanbestedingen de
vervoerders uitnodigen om met
haalbare voorstellen te komen
voor verdere verduurzaming van
treindiensten die geëxploiteerd
worden met dieselmaterieel. In
de NvU Spoor zullen wij de
volgende zin opnemen: 'In de
tussentijd wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel.'

Ja

Ja
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Connexxion

Verduurzaming

Uw weergave met betrekking tot desinvestering
is niet geheel juist. Immers, ook dieselmotoren
moeten vervangen worden en de daarmee
gemoeide kosten zijn ook fors. Zeker bij inzet van
biodiesel nemen de kosten, m.n. op het vlak van
onderhoud significant toe.

Naar aanleiding van de reacties
van verschillende partijen over
het voorschrijven van biodiesel
op trajecten waar de komende
tijd dieseltreinen blijven rijden,
hebben wij besloten de Nota van
Uitgangspunten op dit punt aan
te passen. Wij handhaven de
ambitie om stappen te zetten op
het gebied van verduurzaming,
maar laten de eis van biodiesel
los. In plaats daarvan willen wij
tijdens de aanbestedingen de
vervoerders uitnodigen om met
haalbare voorstellen te komen
voor verdere verduurzaming van
treindiensten die geëxploiteerd
worden met dieselmaterieel. In
de NvU Spoor zullen wij de
volgende zin opnemen: 'In de
tussentijd wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel.'

Ja

Ja
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Connexxion

Verduurzaming

Wij pleiten al langer voor de ombouw van
dieseltreinen tot batterijtreinen. Dit is een
haalbare oplossing waarmee minimaal 20 jaar
een prima alternatief geboden kan worden.
Hierbij dienen niet alleen de inderdaad forse
vervangingskosten van de aandrijflijn
meegenomen te worden, maar ook de
besparingen op de exploitatie- en
onderhoudskosten die deze vervanging met zich
meebrengen. In een breder perspectief geplaatst
is de keuze voor batterij-inzet ook meer
verantwoord. Er zijn bedrijfstakken die alléén via
HVO kunnen verduurzamen, zoals de luchtvaart;
KLM is een van de afnemers. Vanwege de
schaarste aan HVO is het elektrificeren, hetzij via
bovenleiding, hetzij middels batterijen, op
globale schaal de betere keuze.

Naar aanleiding van de reacties
van verschillende partijen over
het voorschrijven van biodiesel
op trajecten waar de komende
tijd dieseltreinen blijven rijden,
hebben wij besloten de Nota van
Uitgangspunten op dit punt aan
te passen. Wij handhaven de
ambitie om stappen te zetten op
het gebied van verduurzaming,
maar laten de eis van biodiesel
los. In plaats daarvan willen wij
tijdens de aanbestedingen de
vervoerders uitnodigen om met
haalbare voorstellen te komen
voor verdere verduurzaming van
treindiensten die geëxploiteerd
worden met dieselmaterieel. In
de NvU Spoor zullen wij de
volgende zin opnemen: 'In de
tussentijd wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel.'

Ja

Ja
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Regio FoodValley

Verduurzaming

Elektrisch materieel afschrijven vraagt om een
langere concessielooptijd i.v.m.
financierbaarheid. Heeft u andere opties
onderzocht zoals het zelf inkopen van het
materieel en het leasen aan de vervoerder?

De afschrijvingstermijn van
elektrisch materieel is rond de 30
jaar en wijkt niet af van die van
dieselmaterieel. Treinconcessies
hebben een verplichte
overnameregeling van materieel,
zodat het materieel over
meerdere concessieperioden kan
worden afgeschreven. Wij
hebben geen signalen van
vervoerders dat er knelpunten
zijn rond de financierbaarheid
van (elektrisch) materieel in
relatie tot de concessieduur. De
optie om als provincies zelf
materieel in te kopen en via lease
aan de vervoerders ter
beschikking te stellen hebben wij
daarom niet overwogen.

Nee

Nee

Prorail

Verduurzaming

De provincies geven aan alleen bij afgeschreven
materieel de overstap naar volledige zeroemissie aandrijftechnieken te willen maken.
Vanuit technische en economische levensduur is
dit een volgbare ambitie, maar gezien de lange
resterende levensduur van veel materieel in
relatie tot de snelle ontwikkelingen in de
techniek adviseert ProRail een tussentijdse
ombouw of vervanging van materieel niet uit te
sluiten.

Naar aanleiding van de reacties
van verschillende partijen over
het voorschrijven van biodiesel
op trajecten waar de komende
tijd dieseltreinen blijven rijden,
hebben wij besloten de Nota van
Uitgangspunten op dit punt aan
te passen. Wij handhaven de
ambitie om stappen te zetten op
het gebied van verduurzaming,
maar laten de eis van biodiesel
los. In plaats daarvan willen wij

Ja

Ja
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tijdens de aanbestedingen de
vervoerders uitnodigen om met
haalbare voorstellen te komen
voor verdere verduurzaming van
treindiensten die geëxploiteerd
worden met dieselmaterieel. In
de NvU Spoor zullen wij de
volgende zin opnemen: 'In de
tussentijd wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel.'
Prorail

Verduurzaming

Ook de overstap van gewone diesel naar
biodiesel vraagt om aanpassingen aan de
infrastructuur (extra of nieuwe tankinstallaties)
waarvoor genoeg doorlooptijd moet worden
gereserveerd.

Wij danken u voor het signaleren
van dit aandachtpunt met
betrekking tot de invoering van
biodiesel. Wij zullen dit
meenemen. Overigens hebben
wij naar aanleiding van de
reacties van verschillende
partijen over het voorschrijven
van biodiesel op trajecten waar
de komende tijd dieseltreinen
blijven rijden, besloten de Nota
van Uitgangspunten op dit punt
aan te passen. Wij handhaven de
ambitie om stappen te zetten op
het gebied van verduurzaming,
maar laten de eis van biodiesel
los. In plaats daarvan willen wij
tijdens de aanbestedingen de

Nee

Nee
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vervoerders uitnodigen om met
haalbare voorstellen te komen
voor verdere verduurzaming van
treindiensten die geëxploiteerd
worden met dieselmaterieel. In
de NvU Spoor zullen wij de
volgende zin opnemen: 'In de
tussentijd wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel.'
Prorail

Verduurzaming

In de passage over duurzaamheid wordt
gesproken over het feit dat de provincie
Overijssel ProRail een opdracht heeft gegeven
voor de verkenning naar de elektrificatie van
Zutphen-Hengelo. Deze opdracht heeft ProRail
echter nog niet ontvangen en zal ProRail voor
het definitief vaststellen van de NvU naar
verwachting ook nog niet ontvangen.

U heeft gelijk, deze passage is
onjuist en zal gewijzigd worden.
In overleg met de provincie
Gelderland is besloten om het
verlenen van de opdracht voor de
verkenningenfase naar
elektrificatie uit te stellen tot na
de behandeling van de NvU.

Ja

Nee

Prorail

Verduurzaming

Daarnaast wordt over Zutphen-Hengelo gesteld
dat het baanvak zo snel kan worden
geëlektrificeerd dat een nieuwe concessie vanaf
eind 2023 met elektrisch materiaal kan rijden.
ProRail heeft aangegeven dat dit geen
realistische tijdspad is en geadviseerd hiervoor
meer tijd in te ruimen.

Wij zijn op de hoogte van uw
advies met betrekking tot het
tijdspad voor de verduurzaming
van Zutphen - Oldenzaal. De NvU
Spoor gaat er dan ook niet vanuit
dat er vanaf eind 2023 op dit
traject met elektrisch materieel
gereden kan worden, zoals u
stelt. Wij houden juist rekening
met risico's rond de tijdsplanning,
reden waarom wij gekozen

Nee

Nee

79
Reactienota n.a.v. NvU Spoor

hebben voor een (tijdelijke)
aparte concessie Zutphen Oldenzaal.
Regio Achterhoek

Verduurzaming

Daarnaast zijn wij verheugd dat u fors inzet op
duurzaamheid, maar zijn wij benieuwd wat dit
gaat betekenen voor (het materieel op) de
spoorverbindingen Arnhem – Doetinchem –
Winterswijk en Winterswijk – Zutphen –
Apeldoorn.

Wij waarderen uw steun voor
onze inzet op duurzaamheid.
Zoals in de Nota van
Uitgangspunten aangegeven, zal
sprake zijn van zero emissie bij de
vervanging van afgeschreven
materieel en wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel. Uiteraard
houden wij u daarbij goed op de
hoogte.

Nee

Nee

Reizigersvereniging
ALMA

Verduurzaming

Wij verkiezen de duurzame en beheersbare vorm
van elektrificatie van spoortrajecten door middel
van gebruik van bovenleidingen.

Wij nemen uw standpunt voor
kennisgeving aan. Zoals
aangegeven in de Nota van
Uitgangspunten zullen wij per
regionale treindienst
onderzoeken wat de meest
geschikte vorm van
verduurzaming is op het moment
dat het materieel is afgeschreven.

Nee

Nee
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Reizigersvereniging
ALMA

Verduurzaming

Wij zien bij inzet van biobrandstof, een zeer
omstreden alternatief voor aardgas,
maatschappelijke weerstand bij de productie
door stankoverlast en een groter beslag op de
bestaande infrastructuur voor transporten. Wij
vinden dat het nuttig effect bij gebruik van deze
alternatieve energiebron, met name op de
relatief korte spoortrajecten door de hoge graad
van elektrificatie van het spoorwegnet nog
allesbehalve is aangetoond.

Naar aanleiding van de reacties
van verschillende partijen over
het voorschrijven van biodiesel
op trajecten waar de komende
tijd dieseltreinen blijven rijden,
hebben wij besloten de Nota van
Uitgangspunten op dit punt aan
te passen. Wij handhaven de
ambitie om stappen te zetten op
het gebied van verduurzaming,
maar laten de eis van biodiesel
los. In plaats daarvan willen wij
tijdens de aanbestedingen de
vervoerders uitnodigen om met
haalbare voorstellen te komen
voor verdere verduurzaming van
treindiensten die geëxploiteerd
worden met dieselmaterieel. In
de NvU Spoor zullen wij de
volgende zin opnemen: 'In de
tussentijd wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel.'

Ja

Ja
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Regio ArnhemNijmegen

Verduurzaming

In de NvU is aangegeven dat bij de aanschaf van
nieuwe treinstellen deze ook zo duurzaam
mogelijk zullen zijn. Concreet betekent dit, dat
veel treinen pas na 2037 duurzaam zullen zijn. In
de tussenliggende tijd (2019-2037) zal wel
overgestapt worden op biodiesel. Ook hiervoor
geldt, waarom nog 18 jaar wachten?

Voor een antwoord op uw vraag
verwijzen wij naar paragraaf 3.3.
van de Nota van Uitgangspunten.
Om kapitaalvernietiging bij
voortijdige vervanging zoveel
mogelijk te voorkomen, zal een
keuze voor een duurzamere
aandrijftechniek worden gemaakt
op het moment dat bestaande
dieseltreinen (dicht) tegen het
eind van hun levensduur zitten.
Het uitdienen van de levensduur
draagt ook bij aan duurzaamheid
doordat de productie van
materieel en de energie en
materialen die daarvoor nodig
zijn zo lang mogelijk dienst doen.
Omdat de uitgangssituatie en
mogelijkheden voor elke
treindienst anders zijn, zal sprake
zijn van maatwerk per spoorlijn.
Overigens hebben wij naar
aanleiding van de reacties van
verschillende partijen over het
voorschrijven van biodiesel op
trajecten waar de komende tijd
dieseltreinen blijven rijden,
besloten de Nota van
Uitgangspunten op dit punt aan
te passen. Wij handhaven de
ambitie om stappen te zetten op
het gebied van verduurzaming,

Nee

Nee
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maar laten de eis van biodiesel
los. In plaats daarvan willen wij
tijdens de aanbestedingen de
vervoerders uitnodigen om met
haalbare voorstellen te komen
voor verdere verduurzaming van
treindiensten die geëxploiteerd
worden met dieselmaterieel. In
de NvU Spoor zullen wij de
volgende zin opnemen: 'In de
tussentijd wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel.'
Regio ArnhemNijmegen

Verduurzaming

Waarom zet de provincie niet in op In-MotionCharging bij treinen (spoor 2.0.). Zeker op de
regionale trajecten die deels onder de
bovenleiding rijden, lijkt dit eenvoudig
realiseerbaar en is duurzamer dan biodiesel.

Dit is geen proven technology bij
treinen. In het Noorden van het
land wordt onderzoek gedaan
naar deze techniek, maar de
prestatie van de treinen is
onvoldoende voor het drukke
baanvak Arnhem - Doetinchem.
De provincie volgt de
ontwikkelingen met interesse.

Nee

Nee
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ROCOV

Verduurzaming

Akkoord met inzet van de huidige treinen zolang
de afschrijvingstermijn niet bereikt is. Over
duurzaamheid van biodiesel verschillen de
meningen. Pas op voor valkuilen als biomassa en
accutreinen

Naar aanleiding van de reacties
van verschillende partijen over
het voorschrijven van biodiesel
op trajecten waar de komende
tijd dieseltreinen blijven rijden,
hebben wij besloten de Nota van
Uitgangspunten op dit punt aan
te passen. Wij handhaven de
ambitie om stappen te zetten op
het gebied van verduurzaming,
maar laten de eis van biodiesel
los. In plaats daarvan willen wij
tijdens de aanbestedingen de
vervoerders uitnodigen om met
haalbare voorstellen te komen
voor verdere verduurzaming van
treindiensten die geëxploiteerd
worden met dieselmaterieel. In
de NvU Spoor zullen wij de
volgende zin opnemen: 'In de
tussentijd wordt bij
concessiewisselingen de markt
uitgedaagd voorstellen te doen
voor een duurzamere inzet van
dieselmaterieel.'

Ja

Ja

ROCOV

Verduurzaming

Zutphen-Oldenzaal per 2023 als aparte
treinconcessie aanbesteden. Voorkeur voor
opname in een multimodale concessie met
meerdere treinverbindingen. Neem
voorwaarden op in NvU en PvE ZHO dat deze lijn
wordt opgenomen in concessie Berkel-Dinkel.

Wij begrijpen uw voorkeur om de
treindienst Zutphen-Oldenzaal
(vanaf 2023) onderdeel te maken
van de multimodale concessie
Berkel-Dinkel. De in de Nota van
Uitgangspunten genoemde

Ja (namelijk
NvU Oost)

Nee
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risico’s voor wat betreft
tijdsplanning en financiën van de
verduurzaming van deze
spoorverbinding wegen voor ons
dusdanig zwaar dat wij definitief
kiezen voor (tijdelijke) aparte
treinconcessie ZutphenOldenzaal, in afwijking van de
NvU Oost.
Clean Tech Regio

Verduurzaming
(verbindingen)

Overigens merken wij daarbij op dat de
verduurzaming van de eerste regionale lijn
Zutphen-Oldenzaal niet ten koste mag gaan van
bijvoorbeeld stations, verbindingen en
aansluitingen.

Uw standpunt is helder.
Provinciale Staten van Gelderland
en Overijssel zullen de
uiteindelijke afweging omtrent de
financiële kaders maken.

Nee

Nee

Regio Rivierenland

Verkrijgbaarheid
vervoersbewijzen

Onder de kop "verkrijgbaarheid van
vervoerbewijzen" geeft u aan dat op regionale
treinstations nog vervoerbewijzen verkrijgbaar
zijn, zolang de behoefte bestaat. Voor ons is niet
duidelijk aan welke criteria deze behoefte wordt
getoetst, wat u verstaat onder "voldoende
alternatieven" en op welke moment u besluit om
kaartautomaten op treinstations te sluiten. Kunt
u de criteria aangeven voor handhaving van de
kaartautomaten op treinstations.

Deze criteria zijn niet op
voorhand aan te geven, omdat
deze onder meer afhangen van
(thans nog onduidelijke)
toekomstige ontwikkelingen rond
introductie en gebruik van
alternatieve vervoerbewijzen en
de behoefte aan kaartautomaten.
Uitgangspunt blijft dat reizigers
op een eenvoudige manier
vervoerbewijs kunnen verkrijgen.

Nee

Ja
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ROCOV

Verkrijgbaarheid
vervoersbewijzen

Advies 1: Indien de kaartautomaat niet werkt kan
de reiziger gratis mee.

Wij willen een dergelijke bepaling
niet voorschrijven aan onze
vervoerders. Wij zien namelijk
een risico dat sommige reizigers
hier misbruik van kunnen maken
vanwege de moeilijke bewijslast.
Dit kan een negatieve impact
hebben op de sociale veiligheid in
de trein en op het station. Wij
kiezen ervoor om de vervoerders
via de programma’s van eisen
verantwoordelijk te maken dat de
reiziger via verschillende kanalen
(waaronder kaartautomaten) een
geldig vervoerbewijs kan kopen.
Wij stellen ook eisen aan het juist
functioneren van de
kaartautomaten, maar 100%
correcte werking is niet af te
dwingen. In het geval dat een
automaat toch niet werkt, dan
dient de vervoerder de reiziger
laagdrempelige alternatieve
mogelijkheden te bieden om een
vervoerbewijs te kopen.

ROCOV

Verkrijgbaarheid
vervoersbewijzen

Advies 2: De kaartautomaat is ook geschikt om
vervoerbewijzen voor grensoverschrijdend
vervoer te leveren.

Op dit moment is het mogelijk
om via kaartautomaten aan
regionale spoorlijnen in Oost voor
een beperkt aantal buitenlandse
bestemmingen een vervoerbewijs
te kopen. Wij zien het als positief
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wanneer het aantal buitenlandse
bestemmingen wordt uitgebreid,
maar dit vergt complexe
afstemming tussen vervoerders
en buitenlandse OV-autoriteiten.
ROCOV

Verkrijgbaarheid
vervoersbewijzen

Aandachtspunt: Plaats ook automaten waar al
automaten staan (bv van NS zoals op grotere
stations), om 2 redenen: 1-Bij THO werd wens
geuit om automaten meer te gebruiken i.p.v.
losse verkoop aan een balie. 2-Omdat gedacht
wordt aan één huisstijl voor heel Oost, zodat de
automaten zichtbaar/ herkenbaar zijn als punt
waar tickets kunnen worden aangeschaft.

De provincies hebben ervoor
gekozen om geen regionale
kaartautomaten te plaatsen op
stations waar al een
kaartautomaat (bijvoorbeeld van
de NS) staat. Ten eerste omdat
de bestaande automaten al
voldoende mogelijkheden
bieden. Ten tweede zijn twee
verschillende automaten
verwarrend voor reizigers.

ROCOV

Verkrijgbaarheid
vervoersbewijzen

Akkoord [dat het gebruik van de
automaten/verkooppunten zal worden
gemonitord en op basis hiervan wordt bepaald of
een automaat/verkooppunt gehandhaafd blijft],
mits de aanschaf van een vervoersbewijs altijd
bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk is voor
alle potentiële reizigers.

Wij danken u voor uw steun voor
dit uitgangspunt.

Nee

Nee
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Clean Tech Regio

Voorzieningen/ketenreis

Voldoende en kwalitatief goede
stallingsmogelijkheden voor fietsers zijn een
essentiële voorziening bij treinstations. Wij
vragen uw aandacht hiervoor.

De provincies Gelderland en
Overijssel vinden net als u dat er
voldoende en kwalitatief goede
fietsenstallingen bij stations
moeten zijn, om daarmee het
reizen per fiets en openbaar
vervoer te bevorderen. Dit komt
onder meer tot uitdrukking in het
feit dat beide provincies samen
met regionale partners op diverse
locaties financieel bijdragen aan
de realisatie van extra
stallingsruimte. Het valt buiten de
scope van de taken en
verantwoordelijkheden van de
concessiehouders.

Nee

Nee
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