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

Onderwerp 

Nachtnet Flevo-/Hanzelijn 

Doel van deze mededeling: 

U te informeren over de uitkomst van de besprekingen over het nachtnet met NS 
en de gemeenten langs de Flevo- en Hanzelijn. 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij de bespreking van de najaarsnota 2011 heeft de fractie van D66 aan GS ge
vraagd om de invoering van een nachtnet op de Flevolijn te bepleiten bij de NS. 

Inleiding: 
Naar aanleiding van het verzoek uit Provinciale Staten hebben gesprekken 
plaatsgevonden met NS, de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Kam
pen, Dronten, Lelystad en Almere. 

NS verwacht dat er 's nachts op het drukste traject tussen Zwolle en Amsterdam 
gemiddeld 30 a 40 reizigers in de trein zullen zitten. In de weekenden zullen dit 
er zo'n 65 zijn. 
NS heeft aangegeven dat bij deze aantallen het nachtnet op de Flevo-/Hanzelijn 
niet kostendekkend zal zijn en dat een bijdrage van derden nodig is. 
De kosten variëren van € 1,8 miljoen per jaar voor een nachtnet dat elke nacht 
rijdt, tot € 350.000,- per jaar voor een nachtnet in de weekenden. 
Daarnaast verlangt NS nog een bijdrage voor de exploitatie van de stations gedu
rende de nachtelijke uren. 
Voor de komende jaren verwacht NS geen verbetering van het resultaat. 

Uit het overleg dat vervolgens met de gemeenten en de provincie Overijssel is 
gevoerd, is gebleken dat er onvoldoende bereidheid bij de partijen is om financi
eel bij te dragen aan het nachtnet. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het 
niet aan de provincie Flevoland is, om de tekorten in het nachtnet nu af te 
dekken. 

Mededeling: 

NS heeft aangegeven dat een nachtnet op de Flevo-/Hanzelijn niet kostendek
kend is en dat er een bijdrage van de regionale partijen nodig is. 
Uit gesprekken met de regionale overheden is gebleken dat er onvoldoende 
bereidheid is om financieel bij te dragen aan het nachtnet. 
Het college heeft daarom besloten de gesprekken met NS over het nachtnet te 
beëindigen. 
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