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Onderwerp Statenbrief: Voortgang extra spitspendels Spoorcorridor Leiden-Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
De provincies Zuid-Holland en Utrecht, het Ministerie van IenW, ProRail, NS, regio Holland Rijnland en alle 
gemeenten langs de lijn werken gezamenlijk aan een verbetering van de spoorcorridor Leiden – Utrecht.  
In de Stuurgroepvergadering van 6 maart 2019 hebben de bestuurders van de betrokken partijen de voortgang 
van de BO MIRT afspraken van november 2018 doorgenomen. Naar aanleiding hiervan wil ik u met deze brief 
informeren dat het doortrekken van de huidige spitspendel Leiden-Alphen aan den Rijn naar Utrecht inderdaad 
haalbaar lijkt. 
 
Aanleiding 
In het BO MIRT van 21 november 2018 is met betrekking tot de spoorcorridor Leiden-Utrecht besloten om: 
- het doortrekken naar Utrecht van de spitspendel die nu reeds rijdt tussen Leiden en Alphen aan den Rijn 

verder te onderzoeken, met de intentie om deze doortrekking zo snel mogelijk in te voeren. Hiertoe 
onderzoeken NS en ProRail hoe de spitspendel is in te passen in de dienstregeling en wat de eventueel 
benodigde kosten voor exploitatie en infrastructuur zijn. Partijen streven er naar dit onderzoek zo spoedig 
mogelijk uit te voeren met als doel voor het zomerreces van 2019 hierover een definitief besluit te nemen; 

- de ‘versnelde intercity’ variant nog steeds te beschouwen als na te streven eindbeeld; 
- het onderzoek naar de baanstabiliteit door experts te laten valideren. Hierbij wordt ook gekeken of er 

innovatieve oplossingen zijn voor het probleem; 
- te verkennen wat de vervolgstappen voor het langetermijnperspectief van de ‘versnelde intercity’ variant zijn 

waarbij zowel naar het belang van de bereikbaarheid van de regio als het landelijke netwerk wordt gekeken; 
- er naar te streven dat voor het zomerreces van 2019, definitieve afspraken worden gemaakt over het 

langetermijnperspectief van de lijn. 
 
Voorgeschiedenis 

- Commissie MME d.d. 16-1-2017, waarin de BO MIRT afspraken uit najaar 2016 zijn besproken, 
waaronder het uitvoeren van een vervolgonderzoek naar het verbeteren van de Limeslijn Leiden-Utrecht. 

- Op 17-1-2017: gedeputeerde geeft antwoord op gestelde vragen aan de Commissie MME over de 
Limeslijn, waarin wordt bevestigd dat de initiatiefnemende partijen zich beraden op verdere 
vervolgstappen voor de Limeslijn. 

- Commissie MME d.d. 8 oktober 2018 – stand van zaken aangaande corridor Leiden-Utrecht, verwoord in 
de brief van de Staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat aan de Tweede Kamer. 

 



 
  

Essentie / samenvatting: 
In de afgelopen maanden hebben ProRail en NS een verkenning gedaan naar het doortrekken van de 
spitspendel Leiden-Alphen aan den Rijn naar Utrecht, waardoor reizigers op werkdagen in de brede spits (van 
circa 6 tot 10 uur en van circa 15 tot 19 uur) 4 keer per uur een verbinding krijgen tussen Leiden en Utrecht. Uit 
deze verkenning blijkt dat deze extra spitstreinen zijn in te passen in de dienstregeling en daarmee veel reizigers 
kunnen bedienen. Bovendien levert het een aantrekkelijk reizigersproduct op, waardoor NS de spitssprinter voor 
eigen rekening en risico kan gaan rijden. Om dit mogelijk te maken gaan zowel de intercity’s (2x per uur de 
gehele dag) als de sprinters (2x per uur in brede spits) met sprintermaterieel rijden, omdat deze treinen sneller 
optrekken en afremmen waardoor slechts een beperkt pakket aan inframaatregelen nodig is. 
In de Stuurgroep is positief gereageerd op deze uitkomsten. Hiermee is een mijlpaal behaald in het verbeteren 
van de bereikbaarheid in de Randstad. Alle partijen hebben tevens de ambitie bevestigd deze extra 
spitsverbinding zo spoedig mogelijk te willen realiseren.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het doortrekken van de spitspendels Leiden – Alphen aan den Rijn naar Utrecht verbetert de bereikbaarheid in de 
Randstad en zorgt voor een aantrekkelijk reizigersproduct voor reizigers. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Er is afgesproken dat ProRail en NS de mogelijkheden hiertoe in de komende maanden zullen onderzoeken. Dan 
zullen zij ook onderzoeken of een extra stop van de intercity op station Leidsche Rijn kan worden ingepast in de 
dienstregeling en wat daarvan de consequentie is voor exploitatie en infrastructuur. 
Conform de afspraak in het BO MIRT zal het door ProRail uitgevoerde bodemonderzoek naar de baanstabiliteit 
door experts worden gevalideerd. Het resultaat hiervan wordt in juni 2019 verwacht.  
 
In de Stuurgroep zijn tevens afspraken gemaakt over het op te stellen plan van aanpak voor het eindbeeld, zodat 
voor het zomerreces 2019 afspraken kunnen worden gemaakt over de verdere verbetering van de spoorcorridor 
Leiden-Utrecht. De Stuurgroep beschouwt de ‘versnelde intercity’ variant conform de BO MIRT afspraken als het 
na te streven eindbeeld. Afgesproken is dat in het plan van aanpak ook aandacht is voor het effect van nieuwe 
inzichten, zoals Toekomstbeeld OV. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


