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MOTIE vreemd aan de orde van de dag ex artikel 29 Reglement van orde 

 

Statenvergadering 

 

16 oktober 2013 

Agendapunt  
 

Baanvakaanpassing voor snelheidsverhoging van Intercity 
naar Leeuwarden 

 
De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober 2013 

 

constaterende dat:  

 

- De NS in een brief van 26 september 2013 aangeeft om naast de HSL op de daarvoor 

geschikt gemaakte corridors een Intercity-dienst met 200 km/u wil gaan rijden; 

- Daarvoor aanpassingen nodig zijn waardoor de huidige baanvakken die geschikt zijn voor 

200 km/uur (Hanzelijn en Amsterdam-Utrecht) worden uitgebouwd tot volledige corridors 

omdat door een betere benutting van de mogelijkheden van snelheidsverhoging op hele 

corridors volgens NS de klantwaarde zodanig wordt vergroot dat een verantwoorde 

exploitatie mogelijk lijkt; 

- Deze snelheidsverhoging moet leiden tot een snellere bereikbaarheid van de landsdelen in 

het noorden, oosten en zuiden;  

- De NS concreet denkt aan de corridors Den Haag-Schiphol-Lelystad-Zwolle-Groningen, Den 

Helder-Maastricht en Schiphol-Nijmegen;  

- In dat rijtje Leeuwarden niet wordt genoemd; 

-  De NS voornemens is voor de HSL Zuid en het hoofdrailnet een “nieuwe generatie” 

intercity’s aan te schaffen die tot 200 km/uur kunnen rijden, maar dat deze treinen per pas 

vanaf 2021 zullen komen waardoor tot die tijd op de Hanzelijn maximaal 140 km/uur zal 

worden gereden.  

 
overwegende dat:  
 

- De Staten van Fryslân meermalen het belang hebben aangegeven van een snelle verbinding 

met het Noorden;  

- Er op korte termijn bestuurlijk overleg plaatsvindt over de oplossing voor het 

capaciteitsknelpunt Zwolle-Herfte en de noordelijke provincies ook financieel  gaan bijdragen 

aan de oplossing van een probleem op het landelijke net; 

 

motie nr.  
 

 

 
paraaf 

 

 

Agendapunt  
 
 

 



- De noordelijke provincies hiermee een onderhandelpositie hebben om ook voor de langere 

termijn zaken te bereiken;  

- Fryslân op achterstand komt als er op termijn wel richting Groningen maar niet richting 

Leeuwarden snelheidverhogende aanpassingen aan het spoor worden gedaan.  

 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:  

- Er in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO 

MIRT) van najaar 2013 bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de NS op aan 

te dringen dat de snelheid verhogende aanpassingen ook  worden  uitgevoerd op het spoor 

Leeuwarden – Zwolle.  

- Samenwerking te zoeken met Groningen, Drenthe en Overijssel deze maand, voora fgaand 

aan het debat in de Tweede Kamer over de Fyra dat waarschijnlijk op 4 november wordt 

gehouden, om er gezamenlijk bij de staatssecretaris en NS op aan te dringen dat de snelle 

treinen eerder gaan rijden over de Hanzelijn dan 2021;  

- Samen met Groningen, Drenthe en Overijssel een onderzoek te doen naar de mogelijkheden 

van snelheidsverhoging op de corridor Groningen/Leeuwarden -Amsterdam inclusief - met het 

oog op de beperkte spoorbudgetten -  mogelijkheden om dit slim te faseren zodat er zo snel 

mogelijk reistijdwinst voor de reizigers worden geboekt en dit onderzoek binnen een jaar op 

te leveren en in te brengen bij het ministerie voor de uitwerking van de zogenaamde Lange 

Termijn Spooragenda van het Rijk.  
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