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Geachte leden van de Cie Infrastructuur en Milieu,
Met deze brief doet het ROCOV Gelderland – Stadsregio een dringend beroep op u om in
aansluiting op de aangenomen motie van het lid Dik financiële middelen ter beschikking te stellen
voor investeringen in de infrastructuur van de Valleilijn.
Achtergrond
De Valleilijn is een groot succes. De reizigersgroei is sinds de decentralisatie enorm geweest. De
groei is zo groot dat de bestaande halfuurdienst tussen Barneveld en Ede-Wageningen het vervoer
niet meer aankan. Reizigers moeten in de ochtendspits regelmatig op het perron achterblijven. In de
avondspits dreigt hetzelfde te gebeuren.
De spoorlijn dreigt door zijn eigen succes ten onder te gaan. Uw Kamer heeft dat ook onderkend door
de motie Dik aan te nemen om investeringen die een kwartierdienst mogelijk maken te kunnen
versnellen. Staatssecretaris Mansveld van I&M heeft hier helaas negatief op gereageerd.
Het ROCOV is van mening dat de problemen op de Valleilijn geen verder uitstel dulden. Bovendien
ligt er een concreet plan voor infrastructurele werken gereed. Dat is niet het geval bij alle projecten
waar nu geld voor beschikbaar is gesteld. Overheveling van budget zou daardoor geen gevolgen
hoeven te hebben voor andere projecten waar momenteel op korte termijn toch geen uitvoer aan
gegeven kan worden.
Verzoek
Wij verzoeken u achter de inhoud van de motie te blijven staan en in de aankomende
begrotingsbehandeling geld beschikbaar te stellen voor investeringen in de Valleilijn. Wij verzoeken u
hiermee de reizigers op de Valleilijn niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk in de kou te laten staan!
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
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secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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