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OVER DE VOC
De Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten behartigt de belangen van de steden die een centrumfunctie
bekleden in het openbaar vervoer. Wij richten ons daarbij op de gemeenten buiten de G4 en bestrijken daarmee een
doelgroep van gemeenten die in totaal meer dan 5 miljoen inwoners representeren. De steden die direct vertegenwoordigd worden door de VOC zijn:
Alkmaar

Gouda

Almelo

Emmen

Almere

Haarlem

Alphen aan den Rijn

Hengelo

Amersfoort

Hilversum

Apeldoorn

Leeuwarden

Breda

Leiden

Deventer

Lelystad

Dordrecht

Maastricht

Eindhoven

Tilburg

Enschede

De VOC wordt voorgezeten door dhr. Roel Lauwerier, tevens wethouder in de gemeente Tilburg. Het secretariaat is
ondergebracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Onze contactgegevens vindt u hieronder.

Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten VOC
Secretaris: dhr. A. ter Weeme
Bezoekadres: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12, Den Haag
Postadres: Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
Telefoon: 070 - 373 87 10
Mobiel: 06 - 547 487 46
Fax: 070 - 363 56 82
E-mail: voc@vng.nl
Website: www.vocgemeenten.nl
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SAMENVATTING
Het Hoofdrailnet wordt voor de periode 2015 – 2030 opnieuw gegund. De Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC) heeft een aantal punten op een rij gezet die volgens ons in de nieuwe Hoofdrailconcessie zouden
moeten worden opgenomen of ruimte voor worden vrijgemaakt. Deze wensen en ideeën sluiten aan bij het huidige
Rijksbeleid en dragen bij aan de verbetering van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze
stedelijke regio’s.
•

Regiosprinter op het hoofdrailnet

Om beter in te spelen op de vervoersvraag en de koppeling tussen openbaar vervoer en ruimtelijke ordening te maken
moet de Hoofdrailconcessie ruimte vrij maken voor regionale inkleuring. Maak het mogelijk dat sprinters die een stedelijk/regionale vervoersfunctie bekleden, of de potentie hiervoor hebben, beter worden geïntegreerd in het regionaal
openbaar vervoernetwerk. Geef decentrale overheden invloed op de lijnvoering en creëer een soort S-Bahn-netwerk in
de stedelijke agglomeraties zonder de samenhang tussen sprinter en intercity te verstoren.
•

Medefinanciering spoorvervoerder fietsvoorzieningen stations

We hebben goede parkeervoorzieningen nodig bij de stations omdat er steeds meer mensen met de fiets naar het station komen. Een goede zaak en dit wordt door de overheden zoveel mogelijk ondersteund. De exploitatiekosten (onderhoud, beheer) van deze fietsparkeerplekken zouden niet enkelzijdig bij de overheid moeten worden gelegd. Ook van de
treinvervoerder, om wiens klanten het immers gaat, mogen we verwachten dat een financiële bijdrage wordt geleverd.
•

Tariefsysteem aantrekkelijk maken voor kortere afstanden

Het zijn juist de relatief kortere afstanden die aantrekkelijker moeten worden gemaakt. Het huidige tariefsysteem werkt
averechts: kortere afstanden zijn duurder. Het openbaar vervoer prijst zich hierdoor uit de markt. Niet alleen het stad/
streekvervoer, ook het tariefsysteem in de landelijke treinconcessie moet van het basistarief af. De trein wordt dan een
serieus onderdeel van het stedelijk-regionale OV-netwerk. Denk daarbij ook aan de aantrekkelijk van de trein voor automobilisten die van het voorstation met P+R verder reizen naar het centraal station.
•

Bedieningsgarantie NS nieuwe stations vervangen door bedieningsplicht

Op het decentrale spoor is het al zo geregeld dat over de bouw van nieuwe stations wordt besloten door de concessieverlener en niet door de vervoerder. Hierdoor prevaleert het belang van duurzame bereikbaarheid boven het bedrijfsmatige belang. De vorige minister heeft toegezegd hetzelfde te gaan regelen voor de landelijke spoorconcessie. Nu bepaalt NS of een nieuw station kan worden gebouwd, straks ligt de sleutel terecht bij de opdrachtgever. Het is belangrijk
dat dit bekrachtigd wordt in de nieuwe concessie.
•

Verbetering reisinformatie door uniforme concessie-eisen

Veel partijen maken zich sterk voor het mogelijk maken van actuele reisinformatie in de gehele OV-keten. Er zijn afspraken over hoe de data tussen OV-bedrijven moet worden uitgewisseld, maar er is nog geen uniformiteit over wélke
data precies beschikbaar moet worden gesteld. Dit is nodig om tot goed werkende OV-navigatieapplicaties te komen.
Daarom moet in de nieuwe concessie ruimte worden vrijgehouden voor kwaliteitseisen in de uitwisseling en beschikbaarheidstelling van reisgegevens.
•

Nachtnet in alle centrumsteden

Het openbaar vervoer moet een totaalproduct bieden waarbij reizigers ook in de nachtelijke uren hun bestemming
kunnen bereiken. Dit biedt een uitkomst voor mensen met recreatief vertrekpunt of bestemmingen (vliegveld, uitgaan)
en mensen met bijzondere werktijden. En al zijn het kleine beetjes, ook voor deze groep geldt dat het overdag auto’s
van de weg haalt. Het nachtnet moet alle grotere stations in het land verbinden. Om de meerkosten van het nachtelijk
vervoer te kunnen bekostigen is een minimale frequentie en een toeslag voor de reiziger denkbaar.
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INLEIDING
Het hoofdrailnet wordt voor de periode 2015 – 2030 opnieuw gegund aan een vervoerder. Het kabinet moet daarvoor
een besluit nemen over aanbesteden of gunnen aan de NS. Tegelijkertijd is het de vraag wát de minister vraagt van
de nieuwe vervoerder. Ofwel, hoe de nieuwe concessievoorwaarden eruit zien. De Vereniging Openbaar Vervoercentrumgemeenten (VOC) heeft zich gebogen over deze laatste vraag. Wij doen dit vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de steden in het licht van de nieuwe voorgenomen Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte.
Wij willen de ruimte bieden aan een optimale invulling van het begrip “ketenmobiliteit”. Dat betekent dat alle schakels
in de mobiliteitsketen goed moeten zijn: de nationale lange afstandsverbindingen én de stedelijk-regionale verbindingen. Deze opereren in samenhang met elkaar, maar we moeten ons realiseren dat de meeste verplaatsingen binnen
het schaalniveau van de stedelijke agglomeraties plaatsvinden. Wegvervoer, openbaar vervoer, fietsverkeer en
slimme oplossingen met flexibele werktijden moeten daarom afgestemd zijn op de daadwerkelijke vervoersbehoeften.
De nieuwe hoofdrailconcessie is één van de kaderstellende instrumenten om dit mogelijk te maken.
Het kabinet spreekt zich ondubbelzinnig uit over het belang van de steden in onze economie. Goede bereikbaarheid
van de stedelijke gebieden is één van de belangrijkste peilers van het Rijksbeleid. Immers, de bereikbaarheid van
Nederland is de optelsom van de bereikbaarheid van de steden. De VOC staat voor bereikbare en leefbare steden,
waarbij wij ons sterk maken voor hoogwaardige openbaarvervoerverbindingen van en naar de stedelijke gebieden.
Wij vinden dat de Hoofdrailconcessie 2015 zo zou moeten worden ingericht dat dit zo goed mogelijk aansluit bij het
Rijksbeleid van verbeterde stedelijke bereikbaarheid.
De VOC-steden hebben deze uitgangspunten vertaald naar concrete voorstellen en zien graag dat de voorstellen
worden overgenomen in de nieuwe Hoofdrailconcessie.

Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC)

Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC) Vereniging Openbaar vervoer Centrumge

emeenten

REGIOSPRINTER OP HOOFDRAILNET
De meeste verplaatsingen vinden plaats in en rondom de steden, op het
schaalniveau van de stedelijke agglomeraties. Deze vervoersvraag wordt
met ons huidige model van concessieverlening in het openbaar vervoer
onvoldoende bediend. Om de mogelijkheden van het spoor in de stedelijke
gebieden beter te benutten stellen we voor de invulling van de nieuwe Hoofdrailconcessie hierop aan te passen. Daarmee wordt niet alleen de kwaliteit
van de mobiliteit verbeterd, het voorstel draagt bij aan een betere ruimtelijke
ordening.
In de stedelijke gebieden zou de sprinter naar een regionaal kader moeten worden getrokken zodat er een stedelijkregionaal sprinternetwerk ontstaat die de stations binnen een agglomeratie of conglomeraat van steden verbinden.
Dit is een uitkomst voor zowel de gebieden die geheel worden ontsloten door het Hoofdrailnet als de stedelijke agglomeraties waar het spoornetwerk deels gedecentraliseerd is. Met een netwerk van zogenaamde Regiosprinters wordt
het treinproduct beter afgestemd op de vervoersvraag en, minstens zo belangrijk, kan de koppeling worden gemaakt
met de ruimtelijke ordening.
Om een voorstelling te maken van een regionaal sprinternetwerk kan gedacht worden aan de Duitse S-Bahn1. Dit
is inzetbaar in beide Randstadvleugels, in Noord-Brabant, maar ook in andere conglomeraties (Arnhem-Nijmegen,
Twente, Zuid-Limburg, Groningen-Assen) voor een stadsgewestelijk treinnetwerk kan zorgen. Dit is heel wat anders
dan de huidige sprinters: deze rijden om de intercity’s te voeden en vormen geen logisch (inter)stadsgewestelijk netwerk dat aansluit op de onderliggende stedelijke OV-netwerken. Daarbij kan mogelijk het tariefsysteem geïntegreerd
worden met het regionale tariefsysteem zodat reisproducten kunnen ontwikkeld die zijn afgestemd op de belangrijke
woon-werkrelaties en andere regionale doelgroepen.2
Het opzetten van een stedelijk-regionaal treinnetwerk vanuit het perspectief van de stedelijke vervoersnetwerken in
en rondom de agglomeraties zal de vervlechting met deze netwerken sterk verbeteren, frequenties zullen worden
verhoogd en wellicht leidt dit tot nieuwe lightrail-aftakkingen naar woon- of werklocaties waar grote vraag is naar
hoogwaardig openbaar vervoer maar die door het spoor tot op heden niet worden bediend.
We realiseren tegelijkertijd dat het sprinternetwerk óók de huidige functie van feeder van de intercity moet behouden.
Doordat de sprinter binnen het nieuwe regionale kader een belangrijkere functie krijgt, mogen we verwachten dat
frequenties worden verhoogd. Hierdoor blijft de koppeling tussen de intercity en de sprinter behouden. Uiteraard is dit
tevens te regelen via een goede afstemming in de concessieverlening door de verantwoordelijke partijen en desnoods via landelijke wetgeving.
De sprinter naar het regionale kader trekken kan op verschillende manieren. Een mogelijkheid is om binnen het
Hoofdrailnet aparte percelen aan te wijzen waar een regiosprinterconcessie wordt uitgegeven, parallel aan de reguliere lange-afstandsverbindingen. Hierin kunnen afspraken worden gemaakt over de betrokkenheid van decentrale
overheden en andere voorwaarden die een regionetwerk mogelijk maken. Er zijn natuurlijk veel andere uitwerkingen
mogelijk, maar voordat we daarover verder discussiëren is het van belang dat voldoende ruimte wordt gereserveerd
voor het concept van de regiosprinter in de visie van het ministerie op de concessie 2015.
1

2

Stadsgewestelijke treinen zijn een bekend fenomeen in veel landen om ons heen. Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk kennen rondom (concentraties van) steden de S-Bahn, een stadsgewestelijk spoornetwerk bediend door het landelijke spoorbedrijf of in samenwerking met de lokale of regionale vervoerder. Frankrijk kent rondom Parijs de RER, een samenwerking tussen het landelijke spoorbedrijf en de stadsvervoerder. Ook rondom
Brussel rijdt over een paar jaar de RER (/GEN) bestaande uit een negental stadsgewestelijke lijnen. In Groot-Brittannië beschikken veel stedelijke
gebieden over een stadsgewestelijk urban- of commuter-railnetwerk dat zich vanuit de centrumsteden naar buiten toe uitstrekt en ook in
Denemarken kennen we rondom Kopenhagen de volgens hetzelfde principe opererende stadsgewestelijke S-Tog, bediend door het landelijke
spoorbedrijf.
Zie onderdeel “Tariefsysteem aantrekkelijk maken voor kortere afstanden”.
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MEDEFINANCIERING
SPOORVERVOERDER
FIETSVOORZIENINGEN STATIONS
In veel gemeenten worden (en zijn) grote fietsenstallingen gebouwd onder het stationsplein als voorziening
voor de treinreizigers en als oplossing voor de ruimtelijke problemen die ontstaan door de grote vraag naar
fietsparkeervoorzieningen vlakbij de stationsingang.
De exploitatiekosten (toezicht, beheer, onderhoud) van
deze grote ondergrondse fietsenstallingen komen veelal geheel voor kosten van de gemeente. In de huidige
zakelijke verhoudingen in de openbaarvervoermarkt
zou het redelijk zijn om ook van de treinvervoerder
te verlangen bij te dragen aan deze exploitatiekosten. Immers zowel de gemeente (ruimtelijke ordening, uitstraling)
heeft voordelen van de nieuwe stalling, maar het zijn in de eerste plaats de klanten van de spoorvervoerder die er
gebruik van maken. En met de groeiambities op het spoor en de blijvende toename van de vraag naar stallingsruimte
voor fietsen wordt een redelijkere verdeling van de kosten steeds pregnanter. De medefinanciering van de fietsvoorzieningen op stations door de houder van de hoofdrailconcessie kan prima geregeld kunnen worden in de nieuwe
concessie 2015.
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TARIEFSYSTEEM
AANTREKKELIJK MAKEN VOOR
KORTERE AFSTANDEN
Dit onderdeel houdt verband met het stukje over
de Regiosprinter, maar verdient aparte aandacht.
Het huidige tariefmodel van NS is degressief en
kent een minimumtarief. Dat betekent, hoe meer
kilometers je reist, hoe lager de prijs per kilometer. En de eerste paar kilometers kosten altijd
(huidig 2e klas enkeltje) € 2.00. Voor dat eerste
valt iets te zeggen en is klantvriendelijk naar de
grootverbruiker, de lange-afstandsreiziger. Het
minimumtarief is daarentegen onwenselijk. Hiervoor zijn twee redenen. Allereerst prijst de trein zich uit de markt voor
de kortere afstanden. Laten de relatief korte afstandsreizen nu de grootste probleemveroorzaker zijn van de files:
de meeste verplaatsingen worden gemaakt in en rondom de steden. Mensen die soms met de auto gaan, maar ook
bereid zijn af en toe de trein te nemen worden afgeschrikt door de hoge prijs van de treinrit. Tweede punt is de trein
in relatie tot het regionale openbaar vervoer. Doordat beide werken met verschillende instaptarieven moet een dubbel
instaptarief worden betaald. Dit verhoogt de kosten voor de reiziger nog eens aanzienlijk: op de enkele reis komt er
nog het instaptarief bij voor de laatste twee kilometer met de bus of tram (plus de prijs voor de gereisde kilometers).
Het is voor de concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto en daarmee een belangrijke
peiler in de bereikbaarheidsvraagstukken om de kosten voor de reis in en rondom de steden waar de trein van de
hoofdrailconcessie kan worden gebruikt te reduceren. Dat kan door het hoofdrailnetwerk onderdeel te laten uitmaken
van het landelijke tariefkader waar de regionale overheden al mee werken. Hiermee is ook meteen het probleem van
het dubbele instaptarief bij de overstap in de railketen verleden tijd. Maar wij zouden nog verder willen gaan en voor
het gehele openbaar vervoer het zogenaamde instaptarief of minimumtarief geheel af te schaffen én de mogelijkheid
introduceren van een flat-fare tarief voor de hele stedelijke regio (dus voor het gehele OV: bus, tram, metro en trein).
Op deze manier maak je het openbaar vervoer in de gehele linie voor de relatief kortere afstanden goedkoper, dus
aantrekkelijker en, als de inkomstenderving wordt verdisconteerd in de prijs voor langere afstanden, kostenneutraal
uit te voeren. En met de flat-fare maak je het reizen binnen de stedelijke regio een stuk aantrekkelijker. Sterker nog,
het zal meer OV-reizigers opleveren in en rondom de steden en is een relatief simpel in te zetten instrument in het
bereikbaarheidsvraagstuk.
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BEDIENINGSGARANTIE NS NIEUWE STATIONS
VERVANGEN DOOR BEDIENINGSPLICHT
Om de stroeve besluitvorming rondom de bouw van nieuwe stations
tegen te gaan heeft de vorige minister de beleidsregels van het Ministerie aangepast. In tegenstelling tot de door NS verwachte minimumaantal
in- en uitstappers nodig voor het openen van nieuwe stations is enkel de
voorwaarde van een bedieningsgarantie door NS overgebleven. Dit is
een eerste goede stap, maar om de situatie aan te passen aan de duidelijke scheiding tussen opdrachtgevers in
het openbaar vervoer en de exploiterende partij is daarbij tevens opgenomen het voornemen om vanaf de nieuwe
concessie het vraagstuk rondom de bouw van nieuwe stations neer te leggen bij de opdrachtgever van het openbaar
vervoer in plaats van bij de vervoérder. Dit komt neer op het verdwijnen van de bedieningsgarantie en om te zetten
in een bedieningsplicht. Wij staan hier volledig achter en zullen het kabinet verzoeken hier in de nieuwe concessie
gevolg aan te geven. In het eerste grijze kader is een verslag van de aangenomen motie weergegeven, in het tweede
een voorbeeldsituatie in de gemeente Tilburg.

Motie Cramer
Donderdag 20 mei 2010 werd gestemd over de moties ingediend tijdens het VAO van woensdag 19 mei over
Nieuwe Stations:
Cramer (ChristenUnie): overwegende dat de criteria voor het afgeven van een bedieningsgarantie niet duidelijk
zijn; overwegende dat de minister opdrachtgever is voor het hoofdrailnet en het vereiste van een bedieningsgarantie van de concessiehouder daarbij niet goed past; overwegende dat transparante afspraken over de gevolgen
voor de exploitatie van de vervoerder wenselijk zijn, maar dat een bedieningsgarantie daarvoor niet noodzakelijk
is; constaterende dat er binnenkort een nieuwe langjarige vervoerconcessie wordt afgesproken; overwegende dat
de nieuwe vervoerconcessie voldoende ruimte moet bieden voor de realisatie van nieuwe stations; verzoekt de
regering, met ingang van de nieuwe concessie hoofdrailnet: - de vereiste bedieningsgarantie van de vervoerder
als voorwaarde voor de opening van nieuwe stations te schrappen, zodat voor de vervoerder alleen nog de bedieningsplicht geldt en de minister over de opening van nieuwe stations gaat; - In de concessie nadere afspraken te
maken over de gevolgen voor de exploitatie van de vervoerder van de opening van nieuwe stations; en de Kamer
hierover binnen 6 maanden te informeren (31801, nr. 8) AANGENOMEN (SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en PvdD stemmen voor)
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Case Tilburg: station Berkel Enschot
De beperkte ruimte voor realisatie van nieuwe stations kan worden geïllustreerd door het voorbeeld van
station Berkel Enschot. De woonplaats Berkel-Enschot ligt aan de noord-oostrand van de gemeente Tilburg
(zie afbeelding).
Op verzoek van de regio
heeft Prorail in overleg met
NS een verkenningsonderzoek uitgevoerd naar de
haalbaarheid van station
Berkel Enschot. Conclusie
was dat het station als gevolg van ruimtelijk ontwikkelingen ruim 1.000 nieuwe
reizigers zou aantrekken
(overigens boven de “oude
norm” voor aanlegsubsidie
voor nieuwe stations). Door
NS is echter aangegeven,
dat dit aantal voor hen
onvoldoende is om voor het
station een bedieningsgarantie af te geven. Realisatie van het station is hierdoor onzeker geworden, ondanks de aanzienlijke potentie en groot draagvlak voor de
opstapplaats bij lokale overheden en de bevolking.
Met een bedieningsplicht wordt voorkomen dat realisatie van stations op het Hoofdrailnet alleen van commerciële
haalbaarheid van de spoorvervoerder afhankelijk is. Een station als Berkel – Enschot past daarnaast geheel in de
visie om sprinters te laten rijden in een stedelijk-regionaal netwerk.
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VERBETERING REISINFORMATIE DOOR
UNIFORME CONCESSIE-EISEN
Actuele reisinformatie in voertuigen en op de haltes over aankomst
en vertrektijden en overstapmogelijkheden. Maar ook op bijvoorbeeld een paneel in het stadscentrum of op andere locaties waar
veel (potentiële) reizigers komen en geïnformeerd moeten worden
over de reismogelijkheden en alternatieven voor de auto. Een app
op de smartphone die als deze wordt geopend, direct iemands drie
voorkeursbestemming laat zien met de eerstvolgende vertrekmogelijkheid en aankomsttijd. En deze app ververst tijdens de reis het reisschema direct zodra er verstoringen of andere
veranderingen optreden. Informatie voorafgaand en tijdens de reis is cruciaal voor de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. Weten dat de bus tien minuten later komt is erg belangrijk voor een (potentiële) reiziger, omdat hij of zij
daarop actie kan ondernemen (al is het even een naastgelegen winkel of café binnenlopen).
Actuele en juiste reisinformatie komt alleen tot de gebruiker als alle onderdelen in de keten correct werken. Om dit te bereiken lopen verschillende landelijke initiatieven die dit moeten bewerkstelligen (NDOV, BISON). Het is van groot belang dat iedere vervoerder en opdrachtgever de klokken gelijk zetten en iedere partij de OV-reisdata op een manier aanlevert dat
andere partijen ermee uit de voeten kunnen. Want hoe gaan we om met de situatie van
een vervoerder die enkel reisdata aanlevert over de verwachte vertrektijd op een station
en niet over de aankomsttijd? Voor de wachtende mensen op het perron is de vertrektijd wellicht enkel relevant, maar voor de mensen in de trein is het voor het overstappen
van groot belang. Om dit gelijk te schakelen betekent dat de opdrachtgevende partijen
in het openbaar vervoer met gezamenlijke eisen moeten komen voor het aanleveren
van reisdata. Dit komt bovenop de verwijzing naar de BISON-standaarden, want die
gaan enkel over hóe de data (ICT) wordt aangeleverd. Belangrijke ontbrekende factor
is nog de afsprakenset over wélke data wordt aangeleverd. Wij pleiten er daarom voor
dat de opdrachtgevende partijen in het openbaar vervoer hier overeenstemming over
verkrijgen en de uitkomsten hiervan middels een basisset opnemen in de verschillende
concessievoorwaarden van de opdrachtgevende overheden. Daarom moet ook in de
Hoofdrailconcessie 2015 nu al voldoende ruimte hiervoor worden gecreëerd.
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NACHTNET IN ALLE CENTRUMSTEDEN
Het Nachtnet zou moeten worden uitgebreid naar alle steden met
een regionale functie. De stations van de centrumsteden die nog
niet zijn verbonden met het nachtnet kunnen een groot publiek bereik hebben en eveneens dienen als centrale opstapplaats voor de
nachtrein voor bewoners van de stad en de omliggende regio. Het
is vervolgens aan de regionale overheden om te kijken op welke
wijze de reizigers van de nachttrein kunnen worden gefaciliteerd bij
het laatste stuk van hun reis.
Niet alleen biedt de nachtelijke treindienst de mogelijkheid voor mensen die op de niet-reguliere uren werken om de trein
te gebruiken voor het woon-werkverkeer, maar kan het een uitkomst bieden aan mensen met een recreatieve bestemming. We hebben het dan bijvoorbeeld over mensen die een avond uitgaan of een bezoek brengen aan iemand in een
andere stad en laat daarvan terugkeren. Maar de nachttrein geeft tevens een reismogelijkheid aan mensen die met de
laatste reguliere trein in Nederland aankomen en het laatste deel van het traject door Nederland moeten afleggen. Ook
biedt de nachttrein voor velen een uitkomst die zeer vroeg moeten inchecken in een vliegtuig, of andersom, ’s nachts
vanaf Schiphol of een andere luchthaven met de trein naar huis willen worden gebracht. Daarbij moeten we niet vergeten
dat een rit met de nachttrein niet alleen een auto ‘s nachts van de weg neemt (wat voor de bereikbaarheid natuurlijk geen
effect heeft), maar dit vaak tegelijkertijd overdág een auto scheelt op de weg (denk aan de heen- dan wel terugweg).
Wij onderkennen dat het nachtelijk vervoer ook problemen met zich meebrengt. Sociale veiligheid is daar één van. Daarnaast is de exploitatie van het nachtelijk vervoer duurder. Het moet niet zo zijn dat de nachttreinen ten koste gaat van het
vervoer overdag. Het is daarom goed om uit te zoeken of bijvoorbeeld een verhoogd tarief op de nachttrein de exploitatietekorten beter afdekt en of een toeslag leidt tot de afname het aantal reizigers dat zich misdraagt. Om tevens het nachtnet betaalbaar te houden zetten denken we aan basisvoorziening met een minimale frequentie op de verbindingen waar
sprake is van een lagere vraag.
Het nachtnet vormt een belangrijk onderdeel van de volledige ontsluiting van het nationale openbaar vervoernetwerk en
maakt van het treinvervoer een product dat altijd wordt aangeboden, een totaalproduct. In de Hoofdrailconcessie 2015
zou daarom moeten worden opgenomen dat de vervoerder nachtvervoer aanbiedt naar alle stations met een bereik van
een x-aantal mensen, waardoor nachtelijke bediening ontstaat naar alle centrumsteden.
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TOT SLOT
Heeft u vragen naar aanleiding van onze voorstellen of wilt hierover met ons discussiëren? Neemt u contact op met
onze secretaris, dhr A. ter Weeme: voc@vng.nl of 06 - 547 487 46.
Vriendelijke groeten,

Roel Lauwerier,
Voorzitter van het Algemeen Bestuur
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