PERSBERICHT
REGIONAAL SPOOR STAAT OP DE TOCHT
Onder de titel ”Rijk jaagt reizigers de trein uit” hebben vijf provincies en twee
stadsregio’s een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer en Staatssecretaris
Wilma Mansveld over de forse kostenstijgingen, waarmee de regionale
spoorvervoerders worden geconfronteerd.
Deze kostenstijging is een gevolg van het afschaffen van het accijnsvoordeel op
rode diesel alsmede het invoeren van een gebruikersheffing voor het gebruik van
de spoorinfrastructuur.
Ben Mouw, voorzitter van het ROCOV Gelderland Stadsregio, hierover: “De
gevolgen van deze kostenstijgingen treffen vooral de reizigers in het noorden,
oosten en zuiden van het land, doordat in deze gebieden veel diesellijnen zijn.”
De totale kosten belopen een bedrag van ettelijke miljoenen en zou volgens
berekeningen leiden tot een tariefsverhoging voor de regionale spoorreiziger van
ongeveer 40%.
Als alternatief wordt gedacht aan het snijden in de dienstverlening door middel
van het laten vervallen van ritten in het weekend en/of avonduren. Zelfs wordt
geopperd om bepaalde verbindingen zoals bijvoorbeeld Arnhem – Tiel en
Apeldoorn – Zutphen te schrappen.
Ben Mouw: “Beide alternatieven zijn voor het ROCOV onacceptabel. Nog afgezien
van het gegeven dat veel inwoners in deze gebieden aangewezen zijn op
openbaar vervoer, wordt hierbij volledig voorbijgegaan aan de forse groei die de
afgelopen jaren is bereikt met het verbeteren van het regionale spoor in deze
gebieden.”
Kortom, het ROCOV onderschrijft van harte de inhoud van de hierboven
vermelde brandbrief en doet een dringend beroep op de leden van de Tweede
Kamer om de besluiten rond de accijns op rode diesel en de
spoorgebruikersheffing ongedaan te maken, in het belang van de vele reizigers
buiten de Randstad.
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