STATENBRIEF
Onderwerp: Extra treinen Valleilijn
Portefeuillehouder: gedeputeerde Bieze
Kerntaak/plandoel: regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer. Plandoel 2 Versterken
van de (sociale en economische) bereikbaarheid in de drie stedelijke netwerken
Doel van deze brief:
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Te besluiten conform het ontwerpbesluit
Over de inhoud van deze brief te overleggen
De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)

De Valleilijn-treinverbinding tussen Ede/Wageningen en Amersfoort is succesvol. Het aantal reizigers
blijft groeien. Keerzijde is dat de treinen nu al overvol zijn. Er blijven ook incidenteel reizigers achter
op het perron. Dit zal naar verwachting alleen maar toenemen.
Gedeputeerde Staten willen samen met het Ministerie van I en M en de vervoerder (Connexxion)
middelen vrijmaken zodat de vervoerder extra treinen kan bestellen voor de Valleilijn. Deze treinen
worden gekoppeld in de spits ingezet. Er zijn door Uw Staten eerder middelen gereserveerd voor de
kwaliteitsverbetering van de Valleilijn. Insteek daarbij is het (op termijn ) realiseren van een
kwartierdienst op de hele Valleilijn. Gelet op belang van de reiziger en vanwege het feit dat voor een
kwartierdienst vooralsnog geen financiële steun van het Rijk is te verwachten, is het voorstel om op
dit moment een deel van deze gereserveerde middelen voor de Valleilijn in te zetten voor de aanschaf
van twee extra treinen en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur.
Hiermee kunnen de spitsproblemen worden opgelost en de huidige en toekomstige reiziger
comfortabel en veilig vervoerd worden. De treinen zijn naar verwachting begin 2018 gereed om in te
zetten. In de treinen zal ook een toilet aanwezig zijn. De inzet van extra treinen leidt ook tot hogere
exploitatiekosten. Die kosten moeten worden opgeteld bij onze jaarlijkse uitgaven voor het openbaar
vervoer.
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Aanleiding

Per werkdag gebruiken circa 9000 reizigers de Valleilijn. Zonder verdere maatregelen zullen vanaf
2020 structureel reizigers (ongeveer 200 reizigers per dag) achter blijven op de perrons. Op dit
moment blijven incidenteel reizigers achter op de perrons en zijn er reizigers die dagelijks in de
overvolle treinen moeten staan. Uit de cijfers van de Klantenbarometer 2015 blijkt dat de algemene
waardering voor de Valleilijn is afgenomen in verband met deze spitsproblemen.
Naast het “flankerend beleid” (ter vermijding van de spits) van het Ministerie van I en M en de
provincie, heeft het Ministerie middelen gereserveerd van maximaal € 7,5 mln. voor de aanschaf van
extra materieel en bijkomende infrastructuur, op voorwaarde dat de provincie Gelderland en
Connexxion elk een gelijkwaardige bijdrage inleggen.
Inlichtingen bij: dhr. C.H. Bieker, telefoonnummer (026) 359 96 35
e-mailadres: post@gelderland.nl

De provincie Gelderland en Connexxion zijn voorstander van het uitbreiden naar een kwartierdienst op
de hele Valleilijn omdat dan structureel meer capaciteit wordt geboden. Uw Staten hebben ons vorig
jaar opgedragen om bij het Rijk aan te dringen op realisatie van de kwartierdienst (motie 75 bij
Begroting 2015). Deze maatregel verkrijgt echter, ondanks lobby, tot op heden geen financiële steun
van het Rijk.
Het voorstel is dan ook om de middelen die thans zijn gereserveerd voor de kwaliteitsverbetering van
de Valleilijn door middel van het realiseren van een kwartierdienst, gedeeltelijk in te zetten voor extra
treinen op de Valleilijn (en daarmee samenhangende maatregelen) om de spitsproblemen op te
lossen.
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Inhoud voorstel

Het Statenvoorstel dat nu voorligt voorziet in de aanschaf van twee nieuwe treinen (bovenop de
huidige 6 treinen) voor de Valleilijn. Per saldo zal dit slechts één trein extra betekenen, aangezien de
vervoerder op dit moment een op eigen kosten aangeschaft treinstel (type GTW van de firma Stadler)
heeft rijden op de Valleilijn dat hij zo snel mogelijk zou willen vervangen. Redenen hiervoor zijn dat dit
specifieke treinstel technisch (qua snelheid) minder geschikt is voor de Valleilijn, niet te koppelen is
aan andere treinstellen en de vervoerder door verkoop hiervan ook haar financiële bijdrage aan het
nieuwe treinstel kan leveren.
Voor de 7 treinen die er in de nabije toekomst in totaal op de Valleilijn zullen komen te rijden, geldt dat
zij snel zijn, (per type) koppelbaar zijn en de nodige verlichting zullen geven van de ochtendspits.
Ook zijn 7 treinen voldoende om in de toekomst eventueel een kwartierdienst te kunnen rijden.
Naar aanleiding van de discussie in Uw Staten van februari 2016 zal de vervoerder worden gevraagd
om de nieuwe treinen uit te rusten met een toilet. Naast hogere inbouwkosten moet daarbij rekening
worden gehouden met extra eenmalige en structurele kosten waarvoor nu geen middelen beschikbaar
zijn.
De bestelling van twee extra treinen bij de leverancier kan meeliften op een grotere bestelling die door
de provincie Overijssel in gang is gezet (voor de spoorlijnen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede). Dit
brengt het voordeel met zich dat korting kan worden bedongen.

4

Consequenties:
Financieel
Juridisch
Beleidsmatig

De treinen (van leverancier Stadtler) die de vervoerder beoogt aan te schaffen kosten elk € 7,7 mln.
(inclusief BTW). Daar komen nog kosten bij voor reserveonderdelen, voor infrastructuur (verlengen
perrons), voor het realiseren van een afvanginstallatie t.b.v. het toilet, voor extra exploitatie en voor
onderhoud van de toiletruimte. Gelet op de beschikbare financiën bij Rijk, provincie en vervoerder is
een bestelling van twee treinen het maximale dat nu kan worden voorgesteld.
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In tabelvorm, afgeronde maximale bedragen:
Totale
kosten
€ 16,9 mln.

Bijdrage I
en M
€ 5,5 mln.

Infrastructurele
aanpassingen

€ 2,6 mln.

€ 1,3 mln.

Investering
Afvanginstallatie
Extra Exploitatie

€ 0,25 mln.

---

---

€ 0,25 mln.

€ 0,54
mln./jaar

---

€ 0,18
mln./jaar

€ 0,36
mln./jaar

Extra exploitatie
i.v.m. toiletten

€ 0,27
mln./jaar

---

---

€ 0,27
mln./jaar

Aanschaf treinen
plus
reserveonderdelen

Bijdrage
CXX
€ 5,4 mln.

Bijdrage prv
Gld
€ 6,0 mln.

€ 1,3 mln.

Provinciale dekking
Reservering
kwaliteitsverbetering
Valleilijn
(kwartierdienst)
Reservering
kwaliteitsverbetering
Valleilijn
(kwartierdienst)
Decentralisatie
uitkering 2016
Geoormerkte
middelen
Provinciefonds
2018 en verder
Geoormerkte
middelen
Provinciefonds
2018 en verder

De treinen zullen worden aangeschaft door de vervoerder, die de middelen daartoe van het Ministerie
en provincie Gelderland ontvangt. Bij het einde van de huidige concessie (eind 2021) is de huidige
vervoerder verplicht het materieel over te dragen aan de nieuwe concessiehouder. Afspraak is dat de
verkoopopbrengst van het materieel zal terugvloeien naar de provincie naar rato van het aandeel van
het Ministerie en de provincie tezamen in de aanschaf. Provincie Gelderland en Ministerie van I en M
bepalen samen waar de reeds beschikte Rijksbijdrage vanaf eind 2021 wordt ingezet
Voorgesteld wordt voor de aanschaf van de treinstellen en voor de infrastructurele aanpassingen de
reservering voor de Valleilijn aan te spreken. De overige posten zullen worden gedekt uit de
Decentralisatie uitkering en (te zijner tijd) Provinciefonds (zie bovenstaande tabel).
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Risico’s

Juridische risico’s
Een eventuele bijdrage aan de vervoerder dient te passen binnen de huidige concessie en mag geen
overcompensatie inhouden. De huidige concessie biedt de mogelijkheid een extra bijdrage te
verschaffen voor extra inzet (conform artikel 11, lid 4 en lid 9 concessie). De exploitatievergoeding die
hier tegenover staat, is berekend conform de huidige systematiek uit de concessie. Op deze wijze
wordt overcompensatie voorkomen. Voor de provinciale bijdrage aan de aanschaf van de treinen zelf,
geldt dat deze bijdrage gedeeltelijk weer terugkomt bij de provincie na verkoop van de treinstellen aan
het eind van de concessieperiode.
Overigens is ook in andere provincies (Groningen, Friesland, Overijssel en Limburg) met financiële
hulp van het Ministerie van I en M extra materieel aangeschaft door de daar aanwezige regionale
vervoerders vanwege spitsproblemen. Dit heeft niet tot bezwaren uit de markt geleid.
Onvoldoende middelen kwartierdienst
Voor realisatie van de kwartierdienst is in totaal € 19-27 mln. nodig. Uw Staten hebben thans € 15
mln. gereserveerd, waar volgens het onderhavige voorstel € 7,3 mln. van wordt besteed. De
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verwachting is echter dat per 2021 (na afloop vervoersconcessie) circa € 10 mln. (Rijks en provinciale
middelen tezamen) terugvloeit naar de provincie.
Gezien het feit dat het Ministerie op dit moment bereid is een bedrag van maximaal € 7,5 mln. aan te
wenden voor de aanschaf van materieel, is dit een snellere oplossing voor de reiziger. Ook is het zo
dat qua planning een kwartierdienst op zijn vroegst pas na 5 jaar na het besluit daartoe, kan worden
gerealiseerd. Daar komt bij dat voor een kwartierdienst ook minimaal één extra treinstel nodig is. Van
een desinvestering is dus geen sprake.
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Vervolgproces en communicatie

Na positief besluit van Uw Staten, kan met het Ministerie het, door deze in concept reeds
geaccordeerde, “Plan van Aanpak Beter Benutten Regionaal Spoor” gesloten worden waarin
afspraken omtrent de financiering zijn vastgelegd. Met Connexxion worden afspraken gemaakt om de
voorbereidingen voor de aanschaf van materieel in gang te zetten, gegeven ook het debat over
toiletten in treinen waar de extra treinen voor de Valleilijn aan de orde zijn gekomen, en een en ander
onder voorbehoud van goedkeuring door Uw Staten.

Arnhem, 12 april 2016 - zaaknummer 2014-014721
Gedeputeerde Staten van Gelderland
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- Commissaris van de Koning
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