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Betreft bediening station Almere Buiten 

Geachte dames en heren, 

In reactie op uw brief van 17 juli 2012 aan minister Schultz van Haegen, waarin u 
haar verzoekt haar invloed bij NS aan te wenden om te bewerkstelligen dat station 
Almere Buiten onderdeel blijft van het Intercity-netwerk, deel ik u het volgende 
mee. 

Dienstregeling NS algemeen 
De zeggenschap van de minister over de dienstregeling is beperkt. In de vervoer-
concessie voor het hoofdrallnet is een aantal randvoorwaarden opgenomen, zoals 
de minimale bediening van stations. Daar toetst de minister aan. De dienst
regeling behoeft echter niet de goedkeuring, instemming of vaststelling van de 
minister. Het opstellen van de dienstregeling is, binnen de in de concessie 
gestelde voorschriften, aan NS. Dit op basis van de veronderstelling dat de 
vervoerder het meeste inzicht heeft in de markt en het beste kan inschatten welke 
dienstregeling zo goed mogelijk is voor zo veel mogelijk reizigers. 

Er bestaat geen formele status van Intercity-station. In de praktijk stoppen op 
sommige stations Intercity's en op andere niet, maar dit kan per dienstregeling 
verschillen. Waar Intercity's stoppen is de verantwoordelijkheid van NS en is 
afhankelijk van de inschattingen van NS inzake de capaciteit van de infra
structuur, de vervoervraag, de bedrijfseconomische aantrekkelijkheid en de 
logistieke inpasbaarheid In de gehele dienstregeling. Dit geldt dus ook voor station 
Almere Buiten. 

Het maken van een dienstregeling is een ingewikkelde puzzel. Het streven van de 
spoorsector is altijd om op de beschikbare infrastructuur een zo goed mogelijke 
dienstregeling te maken. Oftewel een dienstregeling die zo veel mogelijk reizigers 
zo veel mogelijk voordelen biedt en zo weinig mogelijk reizigers zo weinig mogelijk 
nadelen. Naast verbeteringen is er daarbij onvermijdelijk ook sprake van 
verslechteringen. De voorgenomen dienstregeling 2013 is per saldo een 
verbetering voor de reizigers op het hoofdrallnet. 

De totstandkoming van een nieuwe dienstregeling is een proces van 1,5 a 2 jaar. 
Voor de dienstregeling 2013 is dit proces geruime tijd geleden begonnen. Begin 
april hebben alle vervoerders de capaciteit voor hun gewenste dienstregeling 
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aangevraagd bij ProRail. Over die gewenste dienstregeling heeft NS uitvoerig 
overlegd met consumentenorganisaties en decentrale overheden. Het is niet 
mogelijk alle wensen van alle partijen te honoreren, dus NS zoekt altijd naar een 
optimaal geheel. NS maakt daarbij overal In Nederland een afweging tussen 
reizigersbelangen binnen de regio en over regiogrenzen heen. NS streeft elk jaar 
naar een optimum in vervoersstromen. Inzet is om zoveel mogelijk tevreden 
reizigers zo snel mogelijk naar hun bestemming te brengen. 
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Dienstregeling NS Hanzelijn en Almere Buiten 
De belangrijkste wijziging in de dienstregeling 2013 waarvoor NS capaciteit heeft 
aangevraagd is de ingebruikneming van de Hanzelijn. Deze leidt tot meer 
verbindingen, meer treinen en snellere reistijden, dus tot voordelen voor de 
reizigers. In de komende jaren zal de Hanzelijn nog tot verdere verbeteringen van 
de dienstregeling leiden. 

Dankzij de Hanzelijn ontstaat een nieuwe verbinding tussen Noord Nederland, 
Flevoland en de Randstad. Een grote groep nieuwe Intercityreizigers reist straks 
via de knooppunten Almere Centrum, Lelystad Centrum en Zwolle over deze 
belangrijke en snelle openbaar vervoersas tussen het Noorden en de Randstad. 
Tussen Leeuwarden/Groningen/Zwolle en Amsterdam/Schiphol ontstaat een 
reistijdwinst van circa 10 minuten. NS verwacht dat al direct circa 20.000 reizigers 
van de nieuwe verbindingen over de Hanzelijn gebruik gaan maken. 

Als alle Intercity's toch zouden stoppen op Almere Buiten neemt de reistijd voor 
circa 20.000 reizigers die tussen Randstad en Flevoland/Noord-Nederland reizen 
elke dag met drie minuten toe. Het zou bovendien de groei van het aantal 
reizigers tussen Noord-Nederland, Flevoland en de Randstad belemmeren. 
Daarmee zou afbreuk worden gedaan aan de maatschappelijke waarde van de 
grote investering in de Hanzelijn. De extra reistijd (circa 10 minuten) voor 
ongeveer 4000 (van de 8000) in- en uitstappers op Almere Buiten weegt daar niet 
tegen op. 

Gelet op dit alles deel ik niet uw beeld dat door de wijziging van de bediening van 
station Almere Buiten de voordelen van de Hanzelijn grotendeels te niet worden 
gedaan. 

Nieuwe dienstregelingen van NS worden in de provincies Noord-Holland en 
Flevoland gedurende anderhalfjaar tevoren aan regionale overheden voorgelegd 
in de ambtelijke Coördinatiegroep Spoor (CGS) onder leiding van de provincie 
Noord-Holland. De provincies vertegenwoordigen in dit overleg de gemeenten en 
hun politieke achterban. Daarnaast overlegt NS minimaal twee maal per jaar 
bestuurlijk met wethouders en gedeputeerden. NS meldt mij dat het verdwijnen 
van de Intercity-stops in Almere Buiten tijdens de genoemde overleggen over de 
dienstregeling 2013 aan de orde zijn gekomen. 

Vervolg 
ProRail is nu bezig aan de puzzel om binnen de beschikbare capaciteit zo veel 
mogelijk wensen zo goed mogelijk te honoreren. Op 20 augustus stelt ProRail de 
capaciteitsverdeling vast, waarna de vervoerders hun dienstregeling definitief 
kunnen maken. Het proces is dus bijna afgerond. Wijzigingen in de dienstregeling, 
bijvoorbeeld in de bediening van station Almere Buiten zijn daardoor nauwelijks 
nog mogelijk. 
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In samenwerking met u worden de korte termijn maatregelen OV SAAL gereali
seerd. In januari van dit jaar is het tracé-besluit gepubliceerd. Dat zal in de 
dienstregeling 2016 opnieuw leiden tot een verbetering van het treinaanbod aan 
alle inwoners van Almere. Aan dit project ligt een dienstregelingsmodel van NS ten 
grondslag, waarin het station Almere Buiten niet met Intercity's bediend wordt. In 
de periode tot 2020 wordt in het kader van het project OV SAAL verder gewerkt 
aan de verbetering van het treinaanbod op de corridor Schiphol - Amsterdam -
Almere - Lelystad. In december 2012 zal de minister samen met u daarover een 
beslissing nemen. 
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Conclusie 
Alles afwegend stel ik vast dat er heel veel gebeurt om de bereikbaarheid van 
Almere te verbeteren. Per saldo is de dienstregeling 2013 volgens mij een 
verbetering. Ik zie dus niet voldoende reden en ook geen mogelijkheden voor de 
minister om NS te bewegen de door u gewenste dienstregeling te realiseren. 

Ik neem aan dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb. 

Hoogachtend, 

DE DIRECTEUR OPENBAAR VERVOER EN SPOOR, 
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