Raadsplein besluitvormend
Datum 1

oktober 2018

onderwerp
Beantwoording art 45 vragen PvdA Sneltrein Zwolle Enschede
portefeuillehouder William Dogger
informant

Doorne, Jeroen van (3248)

medeopstellers
afdeling

Ruimte en Economie

bijlagen

Voorstel: Informatienota beantwoording Art 45 vragen PvdA Sneltrein
Zwolle - Enschede

Voorgesteld besluit raad
kennis te nemen van:
De beantwoording van artikel 45-vragen ‘Zorgen Sneltrein Zwolle – Enschede’

Voorstel

Pagina 1 van 1

voorstel
Informatienota voor de raad
Datum

31 augustus 2018

Onderwerp
Versienummer

Beantwoording Art 45 vragen PvdA Sneltrein Zwolle - Enschede
V2.0

Portefeuillehouder

W. Dogger

Informant
Afdeling
Telefoon
Email
Bijlagen

J. van Doorne
Ruimte en Economie / ZWRE
038 498 32 48
J.van.Doorne@zwolle.nl

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van artikel 45-vragen ‘Zorgen Sneltrein Zwolle – Enschede’

3

voorstel

Datum

31 augustus 2018

Inleiding
Op 5 juli 2018 zijn door de fractie van de PvdA artikel 45-vragen gesteld over de Sneltrein Zwolle Enschede. Met deze informatienota wordt u geïnformeerd over de beantwoording van deze vragen.
Kernboodschap
1. Is het college op de hoogte van de artikelen in De Stentor en de daarin geschetste situatie?
Antwoord:
Het college heeft eveneens kennis genomen van de artikelen in De Stentor. Het college was
echter niet op de hoogte van de in deze artikelen geschetste situatie rondom de spoorlijn
Zwolle – Enschede. Voor zover bekend zijn er, tot aan de berichtgeving in De Stentor, geen
klachten ontvangen door de provincie Overijssel danwel ProRail.
2. Welke van de geschetste ontwikkelingen zijn in welke mate daadwerkelijk aanwezig?
Antwoord:
Het project ‘Elektrificatie en verbetering van de treindienst Zwolle – Enschede’ is een project
van de provincie Overijssel, ProRail en het huidige Ministerie van I&W (destijds nog I&M). De
gemeente Zwolle is, los van het feit dat de begin-/ eindhalte van deze spoorlijn en een deel van
het spoortraject, binnen de gemeentegrenzen van Zwolle zijn gelegen geen (financieel) partner
in dit project. Wij kunnen dan ook niet aangeven in welke mate de geschetste ontwikkelingen
daadwerkelijk aanwezig zijn. Het is aan de provincie Overijssel en ProRail om te achterhalen
welke van de geschetste ontwikkelingen daadwerkelijk aanwezig zijn, wat hiervan de oorzaak
is en welke mogelijke oplossingen hiervoor te vinden zijn.
3. Brengen deze ontwikkelingen de start van de geplande sneltrein in gevaar (dat wil zeggen
vanaf eind augustus met 140 km per uur op het tracé waardoor de tijdwinst van 18 minuten op
het traject Zwolle-Enschede gerealiseerd wordt)?
a. Zo ja: wat zijn de (mogelijke) oplossingen en consequenties van deze oplossingen?
b. Zo ja: hoe kan het dat ProRail ook hier slecht werk lijkt te leveren?
Antwoord:
Voor zover ons bekend is de nieuwe dienstregeling met de sneltrein op het traject Zwolle –
Enschede op 27 augustus conform planning gestart, waarbij de reistijd tussen Zwolle en
Enschede met iets minder dan een kwartier is verkort.
4. Is het college in gesprek met ProRail en de Provincie over deze ontwikkelingen?
a. Zo ja: wat is de inzet en inhoud van deze gesprekken?
b. Zo nee: waarom niet?
Antwoord:
In de basis zijn wij van mening dat dit een zaak is tussen de provincie Overijssel als
opdrachtgever en ProRail als opdrachtnemer. Desondanks is er, naar aanleiding van de
berichtgeving zowel eind juni als eind augustus, contact opgenomen met de provincie
Overijssel. Inzet van dit contact was opheldering krijgen over de berichten die in de
zomerperiode in de media zijn verschenen en in hoeverre dit consequenties zou kunnen
hebben voor de planning.
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Immers: Ook de reizigers van en naar Zwolle profiteren mee van een snellere en betere
verbinding tussen Zwolle en Enschede. De provincie Overijssel heeft desgevraagd
aangegeven dat zij nog geen conclusies kan trekken zolang ProRail nog geen onderzoek heeft
gedaan naar de klachten en mogelijke oorzaken. Wij blijven uiteraard in gesprek met de
provincie over deze kwestie.
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Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

3/3

besluit

Jaargang
Kenmerk

48207

Onderwerp

Beantwoording art 45 vragen PvdA Sneltrein Zwolle Enschede

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 04-09-2018
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