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Onderwerp 

Besluitvorming OV-SAAL middellange termijn  
 
 
Doel van deze mededeling: 

U te informeren over de resultaten van het onderzoek OV-SAAL middellange 
termijn en de aanstaande besluitvorming hierover. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

- 
 

Inleiding: 

In het kader van het project OV-SAAL is onderzocht welke maatregelen nodig zijn 
om het spoorvervoer in de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad te 
verbeteren. Voor het totale project OV-SAAL is ca. € 1,35 miljard beschikbaar, 
afkomstig uit de Zuiderzeelijngelden. 
 
Korte termijn 
In 2009 is een besluit genomen over de realisatie van een pakket aan maatrege-
len voor de korte termijn (2013-2016). Het betreft een spooruitbreiding op de 
Zuidas in Amsterdam, keersporen op de Flevolijn en geluidsmaatregelen langs het 
tracé. Tevens is besloten tot de implementatie van ‘Kort Volgen’. Dit betreft 
maatregelen die het mogelijk maken meer treinen over hetzelfde spoor te laten 
rijden. Voor de uitvoering van deze maatregelen is € 634 mln,- beschikbaar. 
Recent heeft het Ministerie meegedeeld dat ‘Kort Volgen’ niet op de korte ter-
mijn geïmplementeerd gaat worden. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van de 
dienstregeling. Treinen zullen enkele minuten langer onderweg zijn dan strikt 
noodzakelijk. 
 
Middellange termijn 
De maatregelen voor de middellange termijn zijn bedoeld om de verwachte 
reizigersgroei op de Flevolijn op te vangen en spoorboekloosrijden mogelijk te 
maken. Een besluit hierover wordt eind 2012 genomen in samenhang met de 
besluitvorming over RRAAM. Voor de middellange termijn is een bedrag van circa 
€ 715 miljoen,- beschikbaar.  
 
De provincie Flevoland hecht belang aan: 
- Directe verbindingen met Amsterdam CS en Zuidas 
- Voldoende capaciteit om de reizigers goed te kunnen vervoeren. 
- Verbetering van de kwaliteit (hogere frequenties en kortere reistijden). 
- Besteding van de middelen in de regio (Zuiderzeelijngelden). 
 
Begin 2011 is geconcludeerd dat er twee hoofdvarianten zijn: C en E’. De keuze 
tussen deze varianten wordt eind 2012 genomen, in samenhang met de keuze die 
in het kader van RRAAM wordt gemaakt. 
 
Kenmerken van variant C:  
a. Investeren in extra spoor bij Weesp. 
b. Treinen rijden in vaste corridors. Treinen uit Flevoland gaan naar de Zuidas;  
    treinen uit ’t Gooi gaan naar Amsterdam CS. 
c. Alle treinen, dus ook de intercities stoppen in Weesp. 
 
De kosten voor variant C worden geraamd op ca. € 415 miljoen,-. 

 Registratienummer 

1431361 
Datum 

28 november 2012 
Auteur 

W.L. Kaljouw 
Afdeling/Bureau 

RM 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaarheid 

Passief openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Lodders, J. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 

 

  



Mededeling 
 
Bladnummer 
2 
Documentnummer 
1431361 

 

 

 
Deze variant biedt minder rechtstreekse verbindingen en leidt daardor tot veel overstapbewegin-
gen. Daarom heeft deze variant niet de voorkeur van de provincie Flevoland. 
 
Kenmerken van variant E’: 

a. Investeren in partiële spoorverdubbeling op de Flevolijn en bij Diemen 
b. Treinen alterneren. Vanuit Flevoland is er een rechtstreekse verbinding met zowel Amster-

dam CS als Amsterdam Zuid. 
 
De kosten voor deze variant worden geraamd op circa € 810 miljoen,- 
 
Deze variant heeft altijd de voorkeur van de provincie Flevoland gehad, vanwege de mogelijkheid 
te alterneren en de robuustheid die spoorverdubbeling in Almere lijkt te bieden. 
 
Afgelopen zomer heeft Prorail de eerdere studies uit 2010/2011 geactualiseerd. Dit heeft geleid tot 
een subvariant. In deze variant is het mogelijk door de realisatie van twee inhaalsporen bij Weesp, 
treinen alternerend te laten rijden. De kosten van deze variant zijn geraamd op ca € 400 miljoen,-.  
 
Uitgangspunt in alle varianten is de implementatie van ‘Kort Volgen’.  
 
Kort Volgen 
‘Kort Volgen’ staat voor een set aan maatregelen die het mogelijk moet maken meer treinen over 
hetzelfde spoor te laten rijden. Door Prorail zijn diverse maatregelen hiervoor bedacht. Tot voor de 
zomer is daarbij uitgegaan van ‘kort volgen’ onder het huidige beveiligingssysteem (ATB). 
De minister heeft een second opinion uit laten voeren naar de haalbaarheid van deze maatregelen. 
Gebleken is dat de door Prorail genoemde maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan het beter 
benutten van het spoor, maar dat er nog veel onzekerheden zijn en ook de regelgeving moet wor-
den aangepast. Tevens is duidelijk geworden dat ‘Kort Volgen’ niet op de korte termijn gereali-
seerd kan zijn.  
Eerder heeft de provincie Flevoland richting de minister en de Tweede Kamer aangegeven grote 
twijfels te hebben over de haalbaarheid van ‘Kort Volgen’. Naar nu blijkt, zijn deze twijfels ge-
grond. 
 
In het nieuwe regeerakkoord staat dat vanaf 2016 het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS gefaseerd 
zal worden ingevoerd. Dit veiligheidssysteem draagt er ook aan bij dat er meer treinen over het-
zelfde spoor kunnen rijden. Het ligt voor de hand dat het rijk er voor kiest om op de Flevolijn te 
beginnen met de uitrol van ERTMS.   
 
Mededeling: 

Het onderzoek naar de noodzakelijk maatregelen op SAAL-corridor (spoorlijn Schiphol – Lelystad) is 
afgerond. Eind dit jaar zal het rijk een besluit nemen over de verder uit te werken voorkeursvari-
ant. Het gaat daarbij om capaciteitsuitbreiding van het spoor in Weesp of op de Flevolijn en bij 
Diemen. 
 
Het vervolg 

Binnenkort zal de staatssecretaris, na overleg met de regio en spoorsector, een besluit nemen over 
de uit te voeren maatregelen Korte Termijn. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

- 
 

Verdere informatie 

-      
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