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Onderwerp: extra treinen Valleilijn
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Oplossen spitsprobleem treinen Valleilijn

Het plan van aanpak Beter Benutten Regionaal Spoor dat samen met het Ministerie van I en M en
vervoerder Connexxion is opgesteld voorziet in een 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 (GTW) heeft rijden op de
Valleilijn dat hij zo snel mogelijk zou willen vervangen.
Deze nieuwe treinen worden gekoppeld ingezet, in de spits. In het dal zullen ze vooralsnog minder
nodig zijn. De reizigers in de spits krijgen op deze manier meer zit- en staanplaatsen geboden. De
maatregel is in eerste instantie bedoeld voor meer comfort en veiligheid van de reiziger en in tweede
instantie levert dit extra capaciteit om ook verdere reizigersgroei (in de daluren) mogelijk te maken.
Als Provinciale Staten voor de zomer 2016 een besluit nemen voor de inzet van extra materieel, dan
kan het materieel uiterlijk begin 2018 ook gereed zijn om in te stromen.
De aanschaf van extra treinen is kostbaar. Een trein kost € 6,4 mln. (ex BTW). Er is met de
vervoerder gekeken of ook andere maatregelen kunnen worden getroffen die eveneens de spits
kunnen ontlasten en/of die goedkoper zijn:
1.
Vanaf januari 2016 worden extra bussen ingezet op een deel van het traject. Deze situatie
geeft tijdelijk lucht, maar gelet op de centrale rol die het spoor wordt toebedeeld in het kader van de
OV-visie en de te verwachten reizigersgroei in deze regio is dit geen oplossing voor de langere
termijn.
2.
Huur van (tijdelijk) treinmaterieel in binnen- of buitenland in afwachting van de volgende
concessie (die vanaf december 2021 ingaat) blijkt niet mogelijk. Het materieel is er niet of is niet
geschikt voor het traject. Dieselmaterieel is voorhanden maar heeft onvoldoende snelheid waardoor
deze niet op het gehele traject (mogelijk wel op deeltrajecten) kan worden ingezet.
3.
Vervroegen van de aanbesteding (met een nieuwe uitvraag gericht op meer materieel) levert
voor de provincie teveel risico’s op en de uitkomst is ook niet voorspelbaar. Bovendien is de entree
van nieuw materieel dan pas ver na 2017 mogelijk.
De bestelling van 2 extra treinen bij de leverancier kan meeliften op een grotere bestelling die door de
provincie Overijssel in gang is gezet (i.k.v. de aanschaf van nieuw materieel voor de spoorlijnen
Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede).
Gelet op beschikbare financiën bij Rijk, provincie en vervoerder Connexxion en gelet op de
bijkomende (exploitatie)kosten is een bestelling van 2 treinen het maximale dat nu kan worden
voorgesteld. Daarmee is het spitsprobleem wellicht niet geheel opgelost, maar kan wel een
aanzienlijke verbetering worden bereikt. Na realisatie van een kwartierdienst is het beter mogelijk om
de spits af te vlakken, omdat er meer vertrekmogelijkheden ontstaan.

2. Concessie Valleilijn en afspraken over materieel.
Vervoerder en eisen uit de concessie.
De vervoerder heeft een vervoerplicht. De vervoerder mag dus geen reizigers op de perrons
achterlaten. Reizigers laten staan in de trein is wel toegestaan, maar kent een normering die in de
concessie is vastgelegd (maximaal 30 % van de reizigers mag staan, en niet langer dan 15 minuten).

De provincie kan de vervoerder een boete opleggen, als de norm wordt overschreden. Die boete is
minimaal € 1000 per dag, maar dit levert de reiziger per saldo niets op. Bovendien zal er ook vaak
moeten worden gemeten of de norm daadwerkelijk wordt overschreden. Beter is in dit geval met de
vervoerder tot (gezamenlijke) oplossingen te komen waar de reiziger voordeel van heeft en de
middelen in te zetten voor positieve oplossingen.
Toilet in de trein
Naar aanleiding van de discussie in Provinciale 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
geraamd zijn.
Nieuwe concessie vanaf 2021.
We hebben onderzocht of het extra inzetten van bussen van de spits voor de komende 5 jaar
haalbaar is. Inzet van bussen is goedkoper dan de aanschaf van treinen. In de volgende concessie
(na 2021) zal echter opnieuw voldoende treinmaterieel uitgevraagd worden en zullen die kosten ook
gemaakt moeten worden door de provincie en vervoerder. Het uitstellen van de aanschaf van extra
treinen tot na 2021 is niet gewenst, omdat dan de bijdrage van Min I en M van € 7,5 mln. zal komen te
vervallen. Ook is er dan wellicht geen mogelijkheid om mee te liften met een grote bestelling bij de
leverancier en zal de bestelling van slechts enkele treinstellen duurder uitvallen. Tevens is het geen
goed signaal richting de reiziger.
Exploitatiekosten
De extra reguliere exploitatiekosten die samenhangen met de inzet van de treinen bedragen €
540.000 per jaar. Connexxion draagt daar 1/3 van bij, de provincie 2/3 van deze kosten (€ 360.000).
Dit is voor de komende vier jaren, tot aan het eind van de concessie in 2021. Dit is reëel omdat de
vervoerder recentelijk bij ProRail een korting heeft bedongen op de gebruiksvergoeding. Deze korting
komt ten goede aan de provincie, maar wordt op deze manier weer ingezet voor de reiziger op de
Valleilijn.
Er rijdt op dit moment op de Valleilijn al een trein met (afgesloten) toilet. Deze wordt ook opengesteld
zodra de afvanginstallatie op het emplacement gereed is. Voor de dagelijkse onderhoudskosten moet
daarom rekening worden gehouden met ongeveer € 270.000 per jaar ( ongeveer € 250-- per trein per
dag aan schoonmaak, aftappen etc.). Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 90.000 per trein
per jaar). Voor een afvanginstallatie op het emplacement (Amersfoort) moet gerekend worden op
eenmalig maximaal € 250.000,-Huidige en toekomstige concessie
De vervoerder zit aan het einde van de concessieperiode. Daardoor is de terugverdientijd korter en
daarmee de extra inkomsten voor vervoerder geringer. Het is niet redelijk om te verwachten dat de
vervoerder de volle investering voor materieel en exploitatie voor rekening moet nemen. Verrekening
vindt deels plaats met de volgende concessiehouder, in het kader van de volgende aanbesteding.
Treinstellen gaan gemiddeld 30 jaar mee. Alle treinstellen van de Valleilijn worden ook weer gebruikt
in de concessie vanaf 2021. Na afloop van de concessie (eind 2021) worden alle treinen (waaronder
ook deze twee extra treinen) aan de nieuwe concessiehouder tegen de boekwaarde van dat moment
overgedragen. Dit is onderdeel van het bestek en ook (wat betreft de huidige 6 treinstellen) in een GS
brief vastgelegd aan Connexxion. Dit betekent ook dat eind 2021 een deel van het subsidiebedrag dat
Rijk en provincie hebben verschaft terugkomt bij de provincie Gelderland. Dit om bij de nieuwe
aanbesteding gelijke behandeling tussen vervoerders te garanderen.
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3.Bijkomende risico’s
Naast de in de GS-brief aangegeven risico’s die ingaan op de juridische aspecten en de
mogelijkheden om op termijn een kwartierdienst te kunnen realiseren vindt u hieronder nog een aantal
(bijkomende) risico’s:
- Reizigersclaims in verband met te volle treinen.
Bekend is dat de NS al dergelijke claims tegemoet gaat zien, regionale treinen kunnen volgen. Het is
niet in te schatten wat de financiële gevolgen van dergelijke claims zijn, maar er is wel degelijk een
negatief effect op het imago van het OV en de Valleilijn in het bijzonder. Hoe eerder de extra treinen
kunnen instromen, hoe beter het is voor de reiziger.
- Spitsproblemen blijven bestaan.
Er is een risico dat ook na de instroom van de extra treinen op bepaalde ritten spitsproblemen blijven
bestaan. De extra treinen worden gekoppeld ingezet. Als gevolg van dienstregeling (en momenten
van aan/afkoppelen) is dat niet op alle ritten in de spits mogelijk. Pas bij een kwartierdienst ontstaat er
meer spreiding van reizigers over de treinen in de spits. Reizigers hebben dan namelijk meer
vertrekmogelijkheden per uur.
- Aanpassingen perrons.
ProRail heeft laten weten dat aanpassing van een aantal perrons (i.v.m. de lengte van treinen) nodig
is. Het gaat daarbij slechts om enkele meters per perron, maar er zal ook op plaatsen sprake zijn van
het verplaatsen van seinkasten en dergelijke, met grotere financiële gevolgen. Vooralsnog houden we
rekening met een maximaal bedrag van € 2,6 mln. (incl. BTW) waarvoor deze aanpassingen
gerealiseerd moeten worden.
- Twee soorten materieel.
Het nieuw aan te schaffen materieel is van een ander, couranter, type dan het huidige materieel wat
op de Valleilijn rijdt. Dit leidt na analyse die door ons is uitgevoerd niet tot een risico bij de volgende
aanbesteding.
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