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Onderwerp: Ponlijn
Cie-datum : 12 mei 2003 Cie-nummer: WVV03-07
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eerdere behandeling in cie:         nee op:
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Behandelend ambtenaar: Esther Bos toestel: 2483
Portefeuillehouder: Marianne Kallen-Morren

,QOHLGLQJ
Bijgaand treft u de notitie “Conclusies reactivering spoorlijn Veenendaal-Amersfoort (Ponlijn)” aan. In deze
notitie worden de conclusies van het DHV rapport “Inventarisatie reactivering Ponlijn” samengevat. Ook wordt
het GS-besluit van 25 maart 2003 genoemd.

Het rapport is geschreven naar aanleiding van een statenmotie van 13 mei 2002. Ook in het verleden zijn reeds
studies verricht naar de Ponlijn. Reactivering bleek toen niet haalbaar. In de inventarisatie is nagegaan of er zich
sindsdien ontwikkelingen hebben voorgedaan, waardoor de conclusies kunnen worden herzien. De gemeenten
die langs de Ponlijn liggen en Rover zijn bij de totstandkoming van het rapport betrokken. Ook is de regio Vallei
betrokken, zij hebben in hun Regionaal Bereikbaarheidsprofiel prioriteit gegeven aan de Ponlijn. Hun reacties
zijn terug te vinden in het rapport.

In het onderzoek dat DHV heeft uitgevoerd, wordt geconcludeerd dat reactivering van de Ponlijn niet haalbaar is
en nader onderzoek niet zinvol is.

Ook is gekeken naar de relatie met de studie naar de Valleilijn die in opdracht van de provincie Gelderland wordt
uitgevoerd. Dit gaf geen aanleiding om de conclusies over de Ponlijn te herzien.

Op basis van het DHV advies hebben GS besloten de reactivering niet verder te bestuderen, maar wel naar de
mogelijkheden te kijken voor het verbeteren van de buslijn.

In het ontwerp MAP is voor 2004 een post opgenomen van 20.000 voor een vervoerwaardenstudie Ponlijn.
Deze post is opgenomen, omdat ten tijde van het opstellen van het ontwerp MAP de onderzoeksuitkomsten nog
niet bekend waren. GS zijn van mening dat het verrichten van een studie naar het verbeteren van de openbaar-
vervoerverbinding tussen Amersfoort en Veenendaal in 2003 moet plaatsvinden
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%HRRJG�HIIHFW��Verbeteren openbaar-vervoerverbinding tussen Veenendaal en Amersfoort en daarmee bijdragen
aan de bereikbaarheid van deze regio.

$DQGDFKWVSXQWHQ�
* Besluit GS om geen haalbaarheidstudie uit te voeren, omdat:

- 'H�NRVWHQ�YDQ�GH�DDQOHJ�YDQ�LQIUDVWUXFWXXU�ZHJHQ�QLHW�RS�WHJHQ�GH�RSEUHQJVWHQ�
��'H�NRVWHQ�YRRU�GH�DDQOHJ�HQ�H[SORLWDWLH�]LMQ�QLHW�RSJHQRPHQ�LQ�KHW�RQWZHUS�0$3�HQ�FRQFHSW�6038�
� %LM�GH�EHWURNNHQ�JHPHHQWHQ�LV�JHHQ�XQDQLHP�GUDDJYODN�YRRU�GH�UHDFWLYHULQJ�YDQ�GH�3RQOLMQ��HQNHOH
JHPHHQWHQ�]LMQ�WHJHQVWDQGHU�YDQ�GH�UHDFWLYHULQJ�

* Besluit GS om een de mogelijkheden voor het verbeteren van de busverbinding te onderzoeken, omdat:
- (HQ�JRHGH�RSHQEDDU�YHUYRHUYHUELQGLQJ�WXVVHQ�9HHQHQGDDO�HQ�$PHUVIRRUW�RQWEUHHNW�
� 0HW�KHW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�KXLGLJH�RSHQEDDU�YHUYRHUYHUELQGLQJ�JDDQ�PLQGHU�NRVWHQ�JHPRHLG�GDQ�PHW�KHW
DDQOHJJHQ�YDQ�QLHXZH�LQIUDVWUXFWXXU�

� +HW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�KXLGLJH�RSHQEDDU�YHUYRHUYHUELQGLQJ�NDQ�RS�NRUWHUH�WHUPLMQ�ZRUGHQ�JHUHDOLVHHUG
GDQ�HHQ�QLHXZH�LQIUDVWUXFWXXU�

� %LM�HHQ�JURHLHQG�DDQWDO�UHL]LJHUV�NDQ�RS�WHUPLMQ�WRHJHZHUNW�ZRUGHQ�QDDU�HHQ�+29�YHUELQGLQJ�

%LMODJHQ�
- DHV-rapport: “Inventarisatie Reactivering Ponlijn”
- notitie “Conclusies reactivering spoorlijn Veenendaal-Amersfoort (Ponlijn)”
- motie d.d. 13 mei 2002
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Datum : 8 april 2003

Aan : PS

Van : Gedeputeerde Staten

Beh. ambt. : Esther Bos (VBV) Tel.: 2483

Onderwerp : Reactivering Ponlijn

�� ,QOHLGLQJ
Op 13 mei 2002 heeft een groot aantal partijen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten gezamenlijk een
motie ingediend. In de motie wordt verzocht om samen met de lokale partners uit het WERV-gebied een
verkennend onderzoek te starten naar de mogelijkheden om het bestaande spoortracé Veenendaal-Amersfoort
(PON-lijn) te reactiveren en te benutten voor een lightrailverbinding of eventuele alternatieven.

In het verleden zijn de mogelijkheden voor het reactiveren van de spoorlijn Amersfoort-Veenendaal reeds
onderzocht. In die studies werd geconcludeerd dat reactivering niet haalbaar was. Voor het beantwoorden van de
motie is daarom de volgende aanpak gekozen:
- eerst inventariseren of zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die de conclusies of aanbevelingen uit

eerdere onderzoeken veranderen;
- in dezelfde inventarisatie nagaan wat de mening van direct betrokken gemeenten over reactivering is;
- indien zich ontwikkelingen hebben voorgedaan wordt een haalbaarheidstudie uitgevoerd.

De inventarisatie is door DHV uitgevoerd. Er is zowel gekeken naar de mogelijkheden voor een (light)rail
verbinding als een HOV-busbaan over het voormalige tracé. Op basis van de inventarisatie adviseert DHV geen
haalbaarheidsstudie uit te voeren.

In deze notitie worden de belangrijkste conclusies van de inventarisatie samengevat en wordt aangegeven welke
vervolgstappen wij nemen om de openbaar-vervoerverbinding tussen Veenendaal en Amersfoort te verbeteren.
Hiermee hebben wij invulling gegeven aan de motie.

�� 2S]HW�RQGHU]RHN
Het onderzoek is gestart met een bijeenkomst met alle betrokken gemeenten, waarin zij geïnformeerd werden
over het onderzoek en hen gevraagd werd naar hun visie op de reactivering. Vervolgens zijn alle partijen in een
telefonische informatieronde benaderd, waarin dieper werd ingegaan op hun visie. Naast de gesprekken met
gemeenten is op basis van modelberekeningen een globale inschatting gemaakt van het reizigerspotentieel in
2020. Het onderzoek is afgerond met een slotbijeenkomst waarin de conclusies aan alle betrokken zijn
gepresenteerd en waarin zij een reactie konden geven op de studie. Voor deze bijeenkomst is ook de ROVER
uitgenodigd. De reactie van de gemeenten en van ROVER zijn verwerkt in het eindrapport.

De bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd in het bijgevoegde rapport “Inventarisatie reactivering PON-
lijn”.

�� 6DPHQYDWWLQJ�FRQFOXVLHV
In het DHV rapport wordt geconcludeerd dat verdere studie naar de reactivering van de Ponlijn niet zinvol is. De
belangrijkste argumenten voor deze conclusie zijn:

� Het aantal reizigers is met 4250 per etmaal te weinig voor het realiseren van een
lightrailverbinding.

� Het aantal reizigers is (in principe) voldoende voor het exploiteren van een
hoogwaardige busverbinding.

� De kosten voor de aanleg van (light)rail of een busbaan over voormalige spoortracé
zijn in relatie tot het aantal reizigers te hoog.

� Een aantal van de betrokken gemeenten is geen voorstander van reactivering. De
belangrijkste bezwaren zijn:
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- Verstorend effect op hoofdinfrastructuur in Amersfoort;
- De provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort hebben reeds geïnvesteerd in de verbetering van de

busverbinding via de Heiligenbergerweg. Ook de streekbussen maken gebruik van deze verbetering;
- Woudenberg heeft plannen om het bedrijventerrein op de Stationsweg uit te breiden, voor de ontsluiting

moet een deel van het oude spoortracé verdwijnen;
- Een deel van het tracé is in het bestemmingsplan benoemd als “cultuurhistorisch landschapselement”,

het bestemmingsplan zal op dit punt moeten worden aangepast. Op dit deel is geen railinfrastructuur
meer aanwezig.

De gemeenten verenigd in WERV (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) zijn voorstander van de lijn
(zoals beschreven in het regionaal bereikbaarheidsprofiel van de regio Vallei). De belangrijkste argumenten
zijn:
- Verbetering van de openbaar vervoer-verbinding tussen Amersfoort en Veenendaal;
- Verbetering ontsluiting van de kernen ten zuiden van Amersfoort met het openbaar vervoer naar Noord-

Nederland.

Navraag bij Prorail (voorheen Railned) leverde de volgende informatie op:

� In 1998 heeft Railned reeds aangegeven dat reactivering van de Ponlijn niet haalbaar
is. Dit betekent dat Railned geen positief advies zal geven aan het rijk voor de aanleg
van een railverbinding. De kosten voor de aanleg moeten dan gedragen worden door de
regio. Er is Prorail gevraagd een ruwe schatting te maken van de kosten. Deze bedragen
circa  100 mio. Hierbij is echter uitgegaan van minimale functionaliteiten. Bovendien
kan voor een aantal zaken niet goed een inschatting worden gemaakt, zoals de
aansluiting op het emplacement in Amersfoort. De kosten voor grondverwerving en
aanpassing van het dijklichaam zijn buiten beschouwing gebleven.

Op dit moment stelt de provincie Gelderland een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de Gelderse Vallei op. De
Valleilijn (spoorverbinding tussen Ede en Amersfoort) wordt hiervoor als een drager gezien. Nagevraagd is in
hoeverre deze studie invloed heeft op de conclusies voor de Ponlijn, zoals die in deze notitie zijn beschreven. Er
is geen aanleiding om de conclusies aan te passen.  De ontwikkeling van de Valleilijn is kansrijk. Indien ook de
Ponlijn een kansrijke verbinding was geweest, hadden beide lijnen elkaar kunnen beconcurreren.
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�� 9HUYROJ
Op basis van de studie van DHV en de informatie van Railned zijn wij van plan het volgende te doen:

� $I]LHQ�YDQ�HHQ�YHUGHUH�VWXGLH�QDDU�GH�KDDOEDDUKHLG�YDQ�HHQ��OLJKW�UDLOYHUELQGLQJ�HQHHQ�+29�EXVEDDQ�
- Gezien de hoge kosten voor de aanleg is verdere studie niet zinvol. De financiële kosten en baten van de

reactivering wegen niet tegen elkaar op.
- In 1998 heeft Railned aangegeven dat reactivering niet kansrijk is, omdat er onvoldoende

vervoerwaarde is. Er hebben zich sindsdien geen ontwikkelingen voorgedaan waardoor deze conclusie
herzien moet worden. Dit betekent dat het niet waarschijnlijk is dat reactivering van de PON-lijn in het
MIT wordt opgenomen en dat de aanleg door de provincie (eventueel samen met andere overheden uit
de regio) gefinancierd moet worden. Ook de aanleg van een HOV-busbaan is voor rekening van de
provincie. Dit is niet opgenomen in het ontwerp Meerjaren Actie Programma (MAP) dat hoort bij het
ontwerp-SMPU

- Voor de lightrailverbinding geldt bovendien dat de provincie naast de aanlegkosten het
exploitatieverlies gedurende meerdere jaren moet compenseren.

- Reactivering van de spoorlijn heeft bij een deel van de betrokken gemeenten gering draagvlak.
- In het ontwerp MAP is een post opgenomen van 20.000 voor een vervoerwaardenstudie Ponlijn. Deze

post is opgenomen, omdat ten tijde van het opstellen van het ontwerp MAP de onderzoeksuitkomsten
nog niet bekend waren. Deze middelen kunnen nu ingezet worden voor een studie naar het verbeteren
van de openbaarvervoer verbinding tussen Amersfoort en Veenendaal.

� 0RJHOLMNKHGHQ�YRRU�YHUEHWHUHQ�EHVWDDQGH�EXVYHUELQGLQJ�RQGHU]RHNHQ�
- Op dit moment ontbreekt een snelle openbaar-vervoerverbinding tussen Veenendaal en Amersfoort. Een

betere verbinding versterkt het openbaarvervoer netwerk. Hierbij kan gedacht worden aan een snelle
rechtstreekse busverbinding tussen de twee steden over bestaande wegen. Daarbij moet dan wel
aandacht worden geschonken aan de ontsluiting van de kernen die met de huidige busverbinding
worden bediend. Deze verbetering kan bij een groeiend aantal reizigers in de toekomst een opstap zijn
naar een HOV-verbinding.

- Met het verbeteren van de huidige openbaar-vervoerverbinding gaan minder kosten gemoeid dan met
het aanleggen van nieuwe infrastructuur.

- Het verbeteren van de huidige openbaar-vervoerverbinding kan op kortere termijn worden gerealiseerd
dan een nieuwe infrastructuur (ca 3 jaar versus ca 15 jaar).

-  In 2003 zullen wij een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden om de huidige busverbinding
te optimaliseren.
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