
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

OV-SAAL stand van zaken 

Doel van deze mededeling: 

U te informeren over de stand van zaken OV-SAAL. 

Toezegging/motie/amendement: 

Inleiding: 

Eind 2006 is het rijk gestart met de planstudie OV-SAAL. Doel van deze studie is 
de knelpunten op het spoor tussen Schiphol en Lelystad in beeld te brengen en 
daarvoor oplossingen te bedenken. Hiervoor is een bedrag van € 1,4 miljard 
gereserveerd (voormalige Zuiderzeelijngelden van het rijk). 

Het project valt uiteen in twee delen: 
1. Korte Termijn (2013/2016). Betreft maatregelen die nodig zijn vanwege de 
opening van de Hanzelijn (eind 2012). 
2. Middellange Termijn (2020). Betreft verdere capaciteitsuitbreiding van het 
spoor en een kwaliteitsverbetering (spoorboekloosrijden). 

Eind 2011 heeft minister Schultz het Tracébesluit voor de korte termijn maatre
gelen op de Flevolijn ondertekend. Het betreft de aanleg van twee keersporen in 
Almere en de realisatie van geluidswerende voorzieningen. Tegen dit besluit zijn 
twee beroepen ingediend bij de Raad van State. Beide hebben betrekking op 
trillingen. Het Ministerie van lenM schat in dat deze beroepen geen risico vormen 
voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
Binnenkort start Prorail met de bouw van de geluidsschermen. 
Uitgangspunt van dit Tracébesluit is de invoering van "Kort Volgen". Dit houdt in 
dat meer treinen over hetzelfde spoor kunnen rijden door een andere plaatsing 
van seinen en aanpassing van de regelgeving. 

In het kader van OV-S/VAL is vorig jaar gestart met de spoorverdubbeling op de 
Amsterdamse Zuidas. Dit is nodig om meer treinen (o.a. uit Flevoland) naar 
Schiphol te kunnen rijden. 

Volgens planning zijn de werkzaamheden in het kader van OW-SAAl Korte termijn 
eind 2016 gereed. Tot die ti jd zal de dienstregeling in de S/UL-corridor niet 
optimaal zijn. Met name de reizigers in de sprinters gaan hier hinder van onder
vinden (enkele minuten langere reistijd, omdat sprinters ingehaald moeten 
worden door intercities). 

De Hanzelijn met de stations Dronten en Kampen en het nieuwe station Almere 
Poort zullen conform planning eind 2012 in gebruik worden genomen. 

Er is nog geen besluit genomen over de maatregelen die op middellange termijn 
nodig zijn. Een besluit hierover is in afwachting van de resultaten van de studie 
naar de IJmeerverbinding aangehouden tot eind dit jaar. 
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Voor de middellange termijn zijn twee kansrijke oplossingen bepaald, die spoorboekloosrijden 
mogelijk maken: 

1. IC-stop Weesp (variant C). Deze oplossing houdt in dat alle treinen in vaste corridors gaan 
rijden. Treinen uit Flevoland rijden in principe over de Zuidas naar Schiphol, treinen uit 
Amersfoort rijden door naar Amsterdam CS. Rechtstreekse verbindingen als Lelystad - Am
sterdam CS vervallen. Reizigers moeten overstappen in Weesp. 
Deze variant kost € 349 min. Belangrijkste investering is de aanpassing van station Weesp. 

2. Spoorverdubbeling Flevolijn (variant E'). Bij deze oplossing blijven de treinen vanuit Flevo
land zowel naar de Zuidas als naar Amsterdam CS rijden. Hiervoor is partiele spoorverdub
beling in Almere nodig. 
Deze variant kost € 654 min. 

Voor beide oplossingen wordt er vanuit gegaan dat 'Kort Volgen' op de Flevolijn volledig geïmple
menteerd is. Beide oplossingen passen ook binnen het beschikbare budget van ca. € 700 min. 

Standpunt Flevoland 
De provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad hebben grote twijfels bij "Kort Vol
gen". Nog niet eerder is op deze schaal "Kort Volgen" ingevoerd in Nederland. Bovendien moet de 
regelgeving worden aangepast. De Flevolandse partijen zien meer heil in het verdubbelen van het 
spoor in Almere. 

Uit eerdere studies van Prorail blijkt dat dit een goede oplossing is. Echter doordat de kosten van 
de spoorverdubbeling bijna twee keer zo hoog zijn als het beschikbare budget van € 700 min, heeft 
de minister - op advies van Prorail - besloten af te zien van spoorverdubbeling en te kiezen voor 
"Kort Volgen". 

De provincie Flevoland heeft samen met de gemeenten langs de Flevolijn, de bezwaren tegen "Kort 
Volgen" kenbaar gemaakt aan de minister en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft de minis
ter opgeroepen een second opinion uit te laten voeren naar "Kort Volgen" en de resultaten hiervan 
in het voorjaar 2012 te delen met de Kamer. Tot op heden zijn de resultaten hiervan niet beschik
baar. 

Tot op heden heeft Prorail nog niet laten zien op welke wijze "Kort Volgen" een oplossing gaat 
bieden voor de problematiek op het spoor. Eerder was toegezegd dat hierover eind 2011 duidelijk
heid zou zijn. Omdat deze duidelijkheid uitblijft, is er namens de partijen in de Metropoolregio een 
brief aan de minister verstuurd, met het verzoek hierover duidelijkheid te geven. In een reactie 
laat de minister weten dat de onderzoeksresultaten eind april gereed zijn en dat zij hierover wil 
overleggen met de regio. De brieven zijn bijgevoegd. 

In februari verscheen het rapport van de commissie Kuiken. Een commissie uit de Tweede Kamer 
die onderzoek heeft gedaan naar de wijze van aansturing van NS en Prorail. In de marge van dit 
onderzoek is ook "Kort Volgen" meegenomen. De commissie Kuiken is uitermate kritisch over "Kort 
Volgen" en betwijfelt of "Kort Volgen" een oplossing is voor de problematiek op de Flevolijn. De 
commissie baseert zich daarbij op bevindingen van de TU Delft en de NS (1) 

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Kuiken hebben wethouder Duivesteijn en gede
puteerde Lodders een brief gestuurd naar de duobestuurders OV-SAAL, waarbij opnieuw de zorgen 
over "Kort Volgen" onder de aandacht zijn gebracht en gevraagd wordt om een overleg op korte 
termijn. Daarbij is door partijen opnieuw benadrukt dat een (partiele) spoorverdubbeling van de 
Flevolijn een veel betere oplossing lijkt. 

Mede naar aanleiding van deze brief heeft het Kamerlid Slob vragen gesteld aan de minister. 
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Mededeling: 
in 2010 heeft de minister gekozen voor de implementatie van 'Kort Volgen' op de S/W^L-corridor, 
ondanks de twijfels en bezwaren vanuit de regio. 
Tot op heden heeft de minister nog geen duidelijkheid gegeven over de wijze waarop en de mate 
waarin 'Kort Volgen' een oplossing biedt voor de capaciteitsproblematiek op de Flevolijn. 
In haar onderzoek heeft de commissie Kuiken ernstige twijfels geuit over het oplossend vermogen 
van 'Kort Volgen' in de SAAL-corridor. 
De provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben bij de minister aangedrongen op spoedig 
overleg over de situatie. Dit overleg vindt naar verwachting in mei plaats. 

Het vervolg 
Bestuurlijk overleg tussen rijk en ministerie over de aanbevelingen en conclusies van het rapport 
Kuiken en de gevolgen voor OV-SAAL. 

Bijlagen 
1. Brief MRA aan minister over uitblijven onderzoeksresultaten Kort Volgen (HB 1291158) 
2. Antwoord Ministerie op MRA-brief (HB 1308839) 
3. Brief aan de duobestuurders OW-SAAL n.a.v. het rapport van de Cie Kuiken (HB 1300015) 
4. Kamervragen over OV-SAAL (HB 1316241) 

Ter inzage in de leeskamer 
Rapport Commissie Kuiken 

Verdere informatie 
www.ovsaal.nl 
www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tc_spoor/index.jsp 
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2012004007 
Kort volgen op de OV SAAL-corridor 
Michiel Thunnissen, 06 51419882 

Namens de Metropoolregio Amsterdam wil ik u onze zorgen en ongenoegen overbrengen over het 
uitblijven van helderheid over kort volgen op de OV S/V\L-corridor. 

In het bestuurlijk overleg OV SAAL van 26 oktober 2011 is door de regio het uitblijven van helderheid 
over kort volgen op de OV SAAL-corridor aan de orde gesteld. ProRail heeft in dat overleg toegelicht 
dat vanaf oktober 2011 de vertaling van het generieke landelijke project kort volgen naar de Flevolijn 
zou plaatsvinden. Volgens ProRail liep het hele proces op schema en men was positief over het te 
behalen resultaat. 
ProRail stelde hierbij vast dat het niet de vraag is of kort volgen kan worden ingevoerd, maar hoe. 

Volgens ProRail kan het systeem van kort volgen eind 2016 op de OV SAAL-corridor worden 
ingevoerd, gekoppeld aan de Korte Termijn maatregelen. ProRail beschikte in oktober 2011 echter niet 
over voldoende informatie om dat ook voor de middellange termijn te bevestigen. 
Door het ministerie van I en M is in het Bestuurlijk Overleg van oktober 2011 toegezegd dat de 
resultaten van het onderzoek naar kort volgen op de Middellange Termijn eind 2011 beschikbaar zijn. 
Bovendien heeft de Directeur Generaal Mobiliteit toegezegd deze resultaten zo snel als mogelijk met 
de regio te delen en dit aan de orde te stellen in het volgend Bestuurlijk Overleg OV SAAL. 

Tot op heden is er nog geen rapportage over kort volgen beschikbaar. Ook hebben ProRail noch uw 
ministerie ons mondeling kunnen informeren over de wijze waarop kort volgen kan worden ingevoerd, 
noch over de mate van betrouwbaarheid van het systeem. 

De Metropoolregio Amsterdam heeft grool belang bij een goed functionerend ov-systeem op de SAAL-
corridor. Zowel voor de op de korte termijn (2016) als op de middellange termijn (2020) en de lange 
termijn (2030) te nemen maatregelen op de OV SAAL-corridor is kort volgen essentieel. Daarom is het 
voor de Metropoolregio Amsterdam noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt over de mogelijkheid het 
toe te passen. Zonder een goed functionerend systeem van kort volgen kan mogelijk niet aan alle eisen 
voor de OV SAAL-corridor worden voldaan en heeft het spoorvervoer in de toekomst niet de gewenste 
kwaliteit. 

De Tweede Kamer heeft op 28 april 2011 een motie aangenomen waarin u wordt gevraagd een 
onafhankelijke second opinion uit te laten voeren naar de betrouwbaarheid van kort volgen op de OV 
S/XAL-con îdor. De Kamer wil hier uiterlijk voorjaar 2012 over geïnformeerd worden. De regio kijkt met 
grote belangstelling uit naar de resultaten van dit onderzoek. Zonder een rapportage van ProRail kunt u 
echter geen gevolg geven aan de door de Tweede Kamer aangenomen motie. 



P I O V I N C I f F i e V O l A N D 

K U i Provincie X 
mlW: Noord-Holland X 

X 
Stjdiregio AmitJtdam 

GtmMntB Ammrdam 

Zoals u bekend is de afspraak gemaakt dat over de maatregelen voor OV SAAL MLT in december 
2012 een besluit wordt genomen. Deze planning kan alleen worden gehaald als er op zeer korte termijn 
helderheid is over kort volgen. 

Gezien het voorgaande ga ik er vanuit dat u de regio zo spoedig mogelijk over de resultaten van het 
onderzoek naar kort volgen zult informeren. Ik denk daarbij aan uiterlijk eind februari 2012. 
Tevens verzoek ik u de regio nauw te betrekken bij de onderzoeken en studies die vanaf nu nog 
plaatsvinden. 

Een afschrift van deze brief is verzonden naar de President Directeur van ProRail, de President 
Directeur van de Nederlandse Spoonwegen, de regiodirecteur van ProRail en de regiodirecteur van de 
Nederlandse Spoorwegen in de regio Amsterdam. 

Jers van het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio, 

-7 
Elisabeth^f^ost 
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Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland 
T.a.v. Mevrouw E. Post 
Postbus 123 
2000 MD HAARLEM 

Datum 27 maart 2012 
Betreft OV SAAL Kort Volgen 

Geachte mevrouw Post, 

Dank voor uw brief d.d. 15 februari 2012 en het daarmee nogmaals onderstreepte 
belang van de regio bij een voortvarende verbetering van het hoofdrailnet in de 
SAAL-corridor. 

In uw brief noemt u punten van zorg en ongenoegen over het uitblijven van 
helderheid over Kort Volgen op de SAAL-corridor. ü refereert daarbij aan de 
toelichtingen die gegeven zijn in het Bestuurlijk Overleg van 26 oktober 2011. 

Het realiseren van kortere opvolgtijden (samengevat onder het begrip Kort 
Volgen) is van groot belang voor het spoor teneinde de capaciteit goed te kunnen 
benutten en de gewenste kwaliteit te kunnen bieden. Dit geldt in het bijzonder ook 
voor de SAAL-corridor 

Mede gelet op de uiteenlopende geluiden over Kort Volgen vanuit diverse partijen 
in het kader van het onderzoek van de commissie Kuiken begrijp ik uw zorg en 
ben ik met u van mening dat spoedig helderheid nodig is. 
Zoals bekend wordt reeds dit jaar met de invoenng van Kort Volgen begonnen in 
de SAAL-corridor. In totaal zullen 19 seinplaatsingen worden geoptimaliseerd en 
worden er 6 nieuwe seinen bijgeplaatst. Daarmee wordt een belangrijke stap bij 
de verbetering van capaciteit en kwaliteit in de SAAL-corridor gezet. 

Daarnaast wordt door de sector (ProRail, NS en KNV) nadere uitwerking gegeven 
aan het verder verkorten van de opvolgtijden, waarbij ook aanpassing van wet- en 
regelgeving in beeld is. Momenteel worden de uitkomsten daarvan en de 
toepassing in de SAAL-corridor verwerkt in een rapportage, Dit proces vergt meer 
tijd dan oorspronkelijk verwacht. Anders dan in oktober beoogd, gaat het helaas 
niet meer lukken deze informatie nog in maart in een gezamenlijk Bestuurlijk 
Overleg met u te bespreken. Ik betreur dit en stuur met nadruk aan op een zo 
spoedig mogelijke oplevering van de informatie over Kort Volgen, Ik verwacht de 
resultaten eind april. Dit rapport zullen wij vervolgens aan een second opinion 
onderwerpen met als doel de resultaten daarvan in juni beschikbaar te hebben. Op 
basis hiervan kunnen ook de nodige vervolgstappen gedefinieerd worden. 

Ik stel voor om na oplevering van de rapportage en de second opinion medio juni 

OG Mobiliteit 
Directie OVS 
Team Infrastructuur 
Piesmanwcg 1-6 
Oen Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
DE 
www.rijksoverheid.nl 

Contactpersoon 
R.L.J. van der Meijs 
Senior Beleidsmetiewerker 

T 070-4567870 
M +31(0)6-29531762 
F 070-3516591 
ronaid.vandermeijs(9)ovsaal.info 

Ons kenmerk 
lENM/BSK-2012/16105 
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2012 lien bestuuriijk overieg in te plannen om de resultaten en de verdere 
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De minister van Infrastructuur en Milieu 
Mevrouw M.H. Schultz van Haegen 
Postbus 20901 
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Planstudie OV-SAAL 
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1 
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Geachte mevrouw Schultz van Haegen, 

Hierbij ontvangt u in afschrift de brief, die ik samen met wethouder Duivesteijn van de gemeente 
Almere, gestuurd heb aan de heer Wiebes (duo-bestuurder OV-SAAL), betreffende de voortgang van 
het project OV-SAAL. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Jaap LodSgg 
Gedeputeerde VeTkeer en Vervoer 

inllchtinsen bIJ 

W.L. Kaljouw 
Doorkiesnummer 

0320 - 265540 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



Planstudie OV SAAL 

Op advies van NS en ProRail heeft de minister medio 2010 besloten de partiële 
spoorverdubbeling in Almere te schrappen en in plaats daarvan meer capaciteit 
op het spoor te genereren door 'kon volgen' te introduceren. De provincie 
Flevoland, de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere hebben daarop 
herhaaldelijk kenbaar gemaakt dat de introductie van 'kort volgen' niet zonder 
risico is, omdat het een nieuwe techniek betreft die nog niet eerder in Nederland 
is toegepast. Vanuit het ministerie is ons verzekerd dat dit niet het geval is: "Er 
ligt nu echt een goede oplossing binnen budget."' 

De noodzaak van een capaciteitsuitbreiding staat voor iedereen buiten twijfel. 
Met de openstelling van de Hanzelijn en de verdere groei van Amsterdam en 
Almere zijn maatregelen nodig om de capaciteit, kwaliteit en robuustheid op het 
spoor in de Metropoolregio Amsterdam te waarborgen. Na het besluit van de 
minister, hebben wij een constructieve houding aangenomen in het proces. Nu, 
ruim anderhalf jaar later, lijken de risico's waar wij reeds medio 2010 op wezen 
echter bewaarheid te worden. 

Dienst Stedelijke Ontwil<l<eling 

Boris Buffing 
Telefoon 036-53?i211 
Fax 036-539 9955 
E-mail bsbulfingl3almere.nl 

.,l|..||..||..||,l,l.||..,|l..||.,|l 

Gemeente Amsterdam 
t.a.v. de heer Eric Wiebes 
Postbus 202 
1000 AE AMSTERDAM 

Stadliuisptein 1 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
Telefoon U036 
Fax 10361 539 99 12 

E-mail infoOalmere.nl 
www.almere.nl 

Geachte heer Wiebes, beste Eric, 

Binnen het project OV SAAL wordt beoogd de capaciteit op het spoor te 
vergroten door een aantal benuttingsmaatregelen onder de noemer 'kon volgen' 
te implementeren. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen, is de spoorsector er tot 
op heden niet in geslaagd inhoudelijk te onderbouwen dat het invoeren van 'kort 
volgen' ook daadwerkelijk mogelijk is en het gewenste effect sorteert. 
Ondertussen heeft de Commissie Kuiken, in haar 16 februari j l . verschenen 
eindrapport, fundamentele twijfels geuit over de haalbaarheid en effectiviteit van 
'kon volgen'. Zonder ingrijpen dreigt een situatie te ontstaan waarbij de kwaliteit 
van het treinproduct biimen de Metropoolregio Amsterdam fors achterblijft bij 
het door Rijk en regio nagestreefde niveau. Dit is niet aanvaardbaar. 

Datum 
12 maart 2012 

Uw brief van/l<enmerl< 

Ons l<enmerk 
OS0/2012/21SU12bk 

Bijlageln) 

Bron: Verslag bestuurlijk overieg OV SAAL 8 juli 2010 
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De spoorsector is, ondanks meerdere toezeggingen om in 2011 een inhoudelijke 
onderbouwing te geven, nog steeds niet in staat gebleken de haalbaarheid en 
effectiviteit van 'kon volgen' aan te tonen. Sterker nog, inmiddels lijkt er tussen 
ProRail en NS verdeeldheid over de uitwerking te zijn. Zo heeft ProRail, tijdens 
het bestuurlijk overieg OV SAAL op 26 oktober 2011, aangegeven dat de 
uitwerking van 'kon volgen' goede vorderingen maakt en dat 'kon volgen' in het 
kader van de korte termijn maatregelen (2015/2016) gereed zal komen. Dit staat 
echter haaks op de uitspraken die NS doet in de Factsheet Kort Volgen van nog 
geen 2 weken later (7 november 2011) en die is aangeleverd aan de Commissie 
Kuiken^. In deze Fact Sheet concludeert NS "De resultaten van de onderzoeken tot 
nu toe geven aan dat Kort Volgen geen afdoende oplossing is voor OVSaal korte 
termijn. Daar zal een altematief voor bepaald moeten worden." 

Ons kenmerk 
DSO/2012/21SU12bk 
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Inmiddels zet niet alleen NS vraagtekens bij 'kort volgen'. Uit analyses van TU 
Delft' blijkt dat de verwachtingen van ProRail ten aanzien van 'kort volgen' te 
hooggespannen zijn en de noodzakelijke capaciteitsvergroting niet kan worden 
bereikt. Ook stelt TU Delft dat 'kort volgen' alleen coherent en veilig op de 
SAAL corridor kan worden ingevoerd bij een stapsgewijze aanpak. Een traject 
dat op gespannen voet staat met de randvoorwaarde dat het in 2016 gereed moet 
zijn aldus de onderzoekers. De Commissie Kuiken adviseert de minister in haar 
eindrapport zelfs niet verder te investeren in 'kort volgen'. 

Kernprobleem binnen het project OV SAAL lijkt te zijn dat wordt gezocht naar 
een oplossing bij het budget in plaats van een oplossing voor het probleem. 
Innovatie is lovenswaardig, echter we moeten daarmee niet de bereikbaarheid 
van Almere en de Metropoolregio Amsterdam op het spel zetten. Thans lijkt het 
dat beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald kan worden. Nu er zoveel 
onzekerheden zijn over 'kort volgen' lijkt het beter de weg terug in te slaan naar 
(partiële) viersporigheid. Dit is zowel voor de Kone Termijn als de Middenlange 
Termijn een blijvende, robuuste oplossing. Wij willen je dan ook verzoeken om, 
in je hoedanigheid als duo-partner van dit project, contact op te nemen met 
Minister Schulz van Haegen en aan te dringen op een spoedig overleg over de 
impasse die is ontstaan rond de realisatie van de OV-SAAL corridor. 

Hoogachtend, 

Adri Duivesteijn, 
Wethouder Duurzame Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Gemeente Almere 

Jaap Lodders, 
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer, 
Provincie Flevoland 

Een afschrift van deze brief is verzonden aan: 
Minister M.H. Schulz van Haegen en L.M.C. Ongering 

• Kamerstuk 32 707, nr. 12, Document 3 
Kamerstuk 32 707, nr. 11 



Kamervragen OV-SAAL 

Vragen van het lid Slob (Christenunie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over kort volgen op 
de spoorcorridor 0\J-S/KAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) (ingezonden 12 april 2012) 

1 

Kent u het bericht "Kort volgen op Flevolijn niet haalbaar"? 1) 

2 
Heeft het door de gemeente Almere en de provincie Flevoland gevraagde spoedoverleg over de 
ontstane impasse inmiddels plaatsgevonden? Zoja, wat zijn hiervan de resultaten? 
3 
Kent u de stellingname in de factsheet van NS in het bijlagenrapport van de commissie Kuiken 2) dat 
de resultaten van de onderzoeken tot nu toe aangeven dat 'kort volgen' geen afdoende oplossing is 
voor OV-SAAL korte termijn en dat een alternatief nodig is? Wat betekent deze veranderde mening 
van NS voor het project OV-SAAL op de korte termijn en op de middellange termijn (2020)? 

4 
Herinnert u zich de motie Slob/Van Gent 3) over een second opinion aangaande kort volgen met 
betrekking tot reistijd, reistijdbetrouwbaarheid en olievlekwerking, hersteltijd na verstoringen en 
handhaving veiligheidsniveau? Kunt u het met deze motie gevraagde rapport naar de Kamer sturen 
vóór het debat met de commissie Kuiken, aangezien de motie opriep de second opinion uiterlijk 
voorjaar 2012 uit te voeren? Zo nee, waarom niet? 

5 
Klopt het dat er inmiddels door u, de NS en/of ProRail ook vraagtekens zijn gezet bij de voorgestelde 
kosten, de doorlooptijden en de benodigde verandering van wet -en regelgeving in relatie tot 'kort 
volgen'? Kunt u aangeven wat de oorspronkelijk voorziene kosten, doorlooptijden en veranderingen 
van wet -en regelgeving, die horen bij 'kort volgen', waren en of deze nog steeds gelden? 

6 
Deelt u de mening dat deze zaken ook in een second opinion getoetst zouden moeten worden? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan dit plaatsvinden? 

7 
Kunt aangeven wat de gevolgen zijn voor de dienstregeling op de Flevolijn/Hanzelijn wanneer 'kort 
volgen' onvoldoende effectief is op de korte termijn en op de middellange termijn? 

8 
Klopt het dat op basis van de meest recente inzichten de capaciteitsvraag in de Schipholtunnel als 
gevolg van onder meer OV-SAAL en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer alleen met het 
Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS kan worden opgelost en dat kort volgen hiervoor niet 
voldoende is? 

9 
Bent u bereid deze vragen vóór het debat van de Tweede Kamer met de commissie Kuiken (onder 
voorbehoud voorzien voor de week van 23 april) te beantwoorden? 

1) Website provincie Flevoland, 21 maart 2012, 
http://www.flevoland.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-lobbv/nieuwsbrief-4/kort-volqen-op-flevolijn-/ 
2) Kamerstuk, 32 707, nr. 13 
3) Kamerstuk, 32 404 nr. 41 


