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Reactie Oost op voorstellen herijking Ministerie I en M  

 
 
 
Geachte mevrouw Mansveld, 
 
Wij hebben kennis genomen van het voorstel van uw Ministerie inzake de ‘Herijking’ en dit besproken 
aan de regionale OV&spoortafel van 16 september jl. Wij zijn ernstig teleurgesteld over de inhoud van 
uw voorstel en de uitkomst van het lange intensieve overleg van de afgelopen anderhalf jaar.  
Ter voorbereiding op een goede bespreking van dit onderwerp aan de landelijke OV&Spoortafel op 24 
september doe ik U hierbij onze reactie toekomen. 
 
Proces 
In het proces om te komen tot het nu voorliggende voorstel is door alle partijen het belang van een 
zorgvuldig herijkingsproces onderschreven. Immers, de uitvoering van het beleid uit de Lange Termijn 
Spoor Agenda vraagt om een heroverweging van bestaande plannen, en vraagt vooral om financiële 
middelen om het beleid uit de LTSA tot uitvoering te brengen. Tot deze zomer is er een helder en 
transparant proces doorlopen. De huidige agendering in de OV&Spoortafel past daar echter niet bij, 
omdat ons thans niet duidelijk is of sprake is van een voorstel of een eindbod vanuit Uw Ministerie.  
 
Inhoud 
Regio Oost en andere regio’s hebben anderhalf jaar met uw Ministerie overlegd over lange termijn 
investeringen in het spoor. De regio Oost heeft - mede op uw verzoek - een keuze gemaakt om twee 
concrete plannen in te dienen voor verbeteringen aan het regionale spoor. Niet alleen vanuit oogpunt 
van regionale bereikbaarheid, maar ook ten behoeve van de landelijke doelstellingen voor deur tot 
deur vervoer.  
 
Voor regio Oost is in uw voorstel in het kader van de herijking - op een beschikbaar budget van € 167 
miljoen een bijdrage van € 0,2 miljoen beschikbaar voor studiekosten, zonder zicht op financiering van 
daarna benodigde maatregelen. We vinden dat voor de periode tot aan 2028 geen serieuze bijdrage 
aan de inzet die de regio Oost al jaren pleegt wat betreft het (regionaal) spoor. 
 
We zijn met Uw Ministerie al geruime tijd bezig om een oplossing te zoeken om het regionale OV 
(spoor) betaalbaar te houden, gelet op de verhoging van de lasten in de afgelopen jaren (we noemen 
ontwikkelingen in BDU, rode diesel, gebruiksvergoeding, BOV-kosten). Er is nog geen zicht op een 
oplossing. De resultaten van deze herijking geven ook geen zicht op verdere kwaliteitsverbetering van 
het regionale spoor.  
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Wij stellen vast dat ook een verdergaande vergroening van het regionale spoor steeds moeilijker te 
realiseren wordt. Voor de vergroening was tot de start van de herijking nog een bedrag van € 45 
miljoen gereserveerd. Dit bedrag is later toegevoegd aan de middelen voor de herijking In uw voorstel 
is alleen een bijdrage aan studiekosten opgenomen (voor Noord en Oost) en is niets meer terug te 
vinden van een bijdrage aan de realisatie (elektrificatie).  
 
We realiseren ons terdege dat er de afgelopen periode Rijksmiddelen voor het regionale spoor in Oost 
zijn ingezet of zijn toegezegd. Dat waarderen we ook. Het feit dat u ons daarbij vraagt bij te dragen 
aan de BOV-kosten legt een extra druk op de betaalbaarheid van het regionaal OV. In dat verband 
hebben we vragen over de forse risico-reservering die in uw voorstel is opgenomen voor onder meer 
beheer-, onderhoud en vervangingskosten. Wij gaan er van uit dat met deze middelen een nadere 
discussie tussen Rijk en regio over cofinanciering in de zogenaamde “BOV-kosten” niet langer aan de 
orde is, maar dat het Rijk hiervoor voldoende middelen heeft gereserveerd. 
 
Samenvattend roepen wij u op een duidelijkere financiële handreiking naar onze (en de andere) 
regio’s te doen om tot realisatie van de gezamenlijke LTSA-doelen te komen.  
 
Tevens roepen wij u met grote nadruk op om te voorkomen dat er in Nederland A en B reizigers 
ontstaan. Reizigers willen van deur naar deur reizen en wensen geen onderscheid te merken tussen 
de kwaliteit van hoofdspoor en regionaal spoor. Ook de klanten van de regionale vervoerders betalen 
voor een goede voorziening. 
 
Wij zien uit naar een open discussie aan de landelijke OV&Spoortafel om te komen tot een voor alle 
partijen bevredigend resultaat. 
 
Mede namens de provincie Overijssel, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen en de regionale 
vervoerders Arriva, Syntus en Connexxion.  
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
 
 
 
 
Commissaris secretaris 
van de Koning 
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Kopie: 
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel 
T.a.v. de gedeputeerde de heer B. Boerman 
Postbus10078 
8000 GB  ZWOLLE 
 
Gemeente Arnhem 
T.a.v. de wethouder, de heer A. Mink 
Postbus 9029 
6800 EL  ARNHEM 
 
Gemeente Nijmegen 
T.a.v. de wethouder, mevrouw H. Tiemens 
Postbus 9105 
6500 HG  NIJMEGEN 
 
Arriva 
T.a.v. de heer A. Hettinga 
Industriestraat 25 
7005 AN  DOETINCHEM 
 
Syntus 
T.a.v. de heer E. Broersma 
Postbus 297 
7400 AG  DEVENTER 
 
Connexxion 
T.a.v. de heer J. van Hout 
Westervoortsedijk 4 
6827 AS  ARNHEM 
 


