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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Aanleiding 

Op de OV-corridor Utrecht – Amersfoort – Harderwijk doen zich de volgende bereikbaarheidsknelpunten voor: 

1. De bereikbaarheid van de regio Utrecht per openbaar vervoer vanuit het noordoosten blijft achter. 

2. In de ochtendspits staat de capaciteit van de Sprinters vanuit Harderwijk richting Utrecht onder druk (volle 

treinen).
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3. Vanaf 2025 ontstaan er capaciteitsproblemen op en rondom het OV-knooppunt Utrecht Centraal en op de 

Uithoflijn (tram).  

 

Regiopartijen, NS, ProRail en het ministerie van I&W zijn al zo’n 15 jaar met elkaar in gesprek over de aanpak 

van de bereikbaarheidsknelpunten. In MIRT-onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd is hiervoor een breed palet aan 

mogelijke maatregelen (met daarin aandacht voor zowel trein, hoogwaardig openbaar vervoer als oplossingen 

buiten het openbaar vervoer) geïnventariseerd. 

 

Als vervolg op dit MIRT-onderzoek heeft Royal Haskoning DHV in opdracht van de provincies Utrecht en 

Gelderland gezocht naar mogelijkheden om vanuit dit brede palet aan maatregelen te komen tot een nader uit te 

werken voorkeursalternatief. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 een breed palet aan mogelijke oplossingen; 

 een taakstellend budget van maximaal € 35 miljoen (echter nog geen budget gereserveerd bij betrokken 

partijen), uiteenvallend in: 

o spoorse investeringen: € 25 miljoen; 

o maatregelen hoogwaardig openbaar vervoer: € 4 miljoen; 

o ondersteunende maatregelen: € 6 miljoen; 

 op relatief korte termijn realiseerbaar (planhorizon circa 2025, bij voorkeur maatregelen die ook bij de 

werkzaamheden aan knooppunt Hoevelaken gereed/te implementeren zijn); 

 spoorse maatregelen inpasbaar in dienstregeling 2018 (eventuele dienstregelingsaanpassingen voor latere 

jaren zijn nog onvoldoende bekend). 

                                                
1
 Op dit moment voldoet de NS echter nog wel aan de vereisten die hieromtrent in de spoorconcessie voor het hoofdrailnet zijn opgenomen. 



 

  

 

 

 

Uitkomsten van het onderzoek 
Uit het onderzoek van Royal Haskoning DHV blijkt dat het huidige spoorsysteem zijn grenzen heeft bereikt. Het 
inpassen van nieuwe treinverbindingen lukt niet meer. Op basis van inpasbaarheid, vervoerwaarde, 
investeringskosten en exploitatielasten lijkt het inpassen van extra treinen tussen Amersfoort en Harderwijk door 
het verlengen van bestaande verbindingen/lijnen de meest kansrijke verbetering. Voorwaarde voor deze 
oplossing is wel het realiseren van een keervoorziening in de vorm van een passeerspoor bij Harderwijk. Qua 
exploitatie zijn er twee modellen mogelijk: 

1. Alternatief B: verlenging van de Sprinter Amsterdam CS – Amersfoort naar Harderwijk met haltering in 

Nijkerk; 

2. Alternatief C: verlenging van de Intercity Den Haag CS – Amersfoort Schothorst naar Harderwijk met 

haltering in Bilthoven, Amersfoort Vathorst, Nijkerk, Putten en Ermelo. 

Het laten stoppen van Intercity’s tussen Amersfoort en Zwolle in Harderwijk is volgens het rapport geen haalbare 
oplossing. De baten van zo’n extra stop voor reizigers die in Harderwijk in-  of uitstappen wegen volgens de NS 
niet op tegen de reistijdverliezen voor doorgaande reizigers tussen Amersfoort en Zwolle. Bovendien leidt zo’n 
extra tussenstop voor aansluitingsproblemen in Utrecht, Amersfoort en Zwolle. 
 
Royal Haskoning DHV adviseert om in aanvulling op de spoorse maatregelen in te zetten op versterking van 
buslijn 31 tussen Utrecht Science Park en station Bilthoven, mogelijk met in combinatie met infrastructurele 
maatregelen om de snelheid en betrouwbaarheid op de route te vergroten. Verbeteringen aan het fietsnetwerk 
zijn in het specifieke kader van dit project niet nodig, hiervoor lopen reeds diverse projecten. 
 
De regiopartijen wordt geadviseerd om op basis van de uitkomsten van het onderzoek een business case op te 
stellen voor de benodigde infrastructurele maatregelen in samenwerking met het ministerie van I&W, ProRail en 
de NS. Hierbij zal ook bepaald moeten worden in welke mate de regiopartijen financieel kunnen en willen 
bijdragen. Versterking van buslijn 31 valt binnen de bevoegdheden van de provincie Utrecht. 
 
Business case op dit moment niet zinvol 
De uitkomsten van het onderzoek zijn op 10 januari 2018 door bestuurders van de provincies Gelderland en 
Utrecht, de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Harderwijk, Putten en Ermelo en de regio’s Amersfoort en Nood-
Veluwe met elkaar besproken. Zij zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat het opstellen van een business 
case op dit moment niet zinvol is. Hieraan liggen de volgende argumenten ten grondslag: 

 Het is twijfelachtig of de spoorse maatregelen daadwerkelijk binnen het gestelde budget van € 25 miljoen 

gerealiseerd kunnen worden. Ook is allerminst zeker dat de meest kansrijke exploitatiemodellen 

daadwerkelijk zonder exploitatieverliezen kunnen worden uitgevoerd. 

 De oplossingen leveren een (te) beperkte bijdrage aan het oplossen van de gesignaleerde 

bereikbaarheidsknelpunten. Hierdoor wegen de kosten waarschijnlijk niet op tegen het verwachte rendement. 

 In het kader van het Toekomstbeeld OV wordt er op dit moment nagedacht over de toekomst van het 

spoorsysteem in Nederland. Uitkomst van dit proces zou kunnen zijn dat het verstandiger is om in andere 

maatregelen te investeren dan de maatregelen die in het kader van deze Vervolgstap MIRT-onderzoek 

Utrecht – Amersfoort – Harderwijk zijn voorgesteld. 

 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Op verzoek van het ministerie van I&W is het rapport ter kennisname aan de Tweede Kamer gestuurd. 
 
De verbetermogelijkheden voor deze corridor worden ingebracht in de netwerkuitwerking voor het Toekomstbeeld 
Openbaar Vervoer en de Regionale Ruimte en Mobiliteitsagenda (RRMA). De eerste resultaten van de 
netwerkverkenning worden aan het eind van 2018 verwacht. Daarnaast pleiten wij bij het Rijk voor het inrichten 
van een pilot voor het toepassen van een lightrailconcept op deze verbinding in afwachting van definitieve 
oplossingen in het kader van het Toekomstbeeld OV. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris, 


