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Geachte mevrouw Van Kleef, 

Op 23 oktober 2015 heeft u schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot een 
artikel in het Dagblad van het Noorden over het project Extra Sneltrein Groningen-
Leeuwarden (ESGL). Hierbij ontvangt u onze antwoorden op de door u gestelde 
vragen. 

Vraag 1: Is deze berichtgeving bij het college bekend? 

Antwoord: Ja, deze berichtgeving is bij ons bekend. 

Vraag 2: Wat Is de oorzaak van de uitstel? 

Antwoord: Op 10 juli 2015 hebben wij een brief gestuurd aan alle omwonenden, 
pers en overige stakeholders, die tijdens de informatieavonden de afgelopen jaren 
hebben aangegeven graag op de hoogte te willen blijven van het project ESGL. 
Deze brief staat ook op de website van het project (www.prorail.nl/esql). Wij 
hebben de brief voor u als bijlage toegevoegd. In deze brief staan verschillende 
redenen beschreven, waarom de geplande publicatie van het Ontwerp 
Tracébesluit (0TB) is gewijzigd van eind 2015 naar najaar 2016. In grote lijnen zijn 
er twee hoofdredenen, die maken dat de Stuurgroep begin juli 2015 heeft besloten 
tot het wijzigen van de publicatiedatum. 

Enerzijds zijn de voorbereidingen qua ontwerp van seinen, wissels en kunstwerken 
verspreid over het traject complexer dan in eerste instantie door het 
ingenieursbureau van ProRail ingeschat. Anderzijds is er vanuit de omgeving een 
aantal wijzigingsverzoeken gekomen, die van belang zijn om goed mee te nemen 
in het project. Door deze 'issues' in dit stadium op te lossen en mee te nemen, 
willen wij voorkomen dat deze in een later stadium, bijvoorbeeld in de 
planologische procedure of tijdens het aanbestedingsproces, voor veel grotere 
vertraging van het project kunnen zorgen. 

Doordat de publicatiedatum van het 0TB gewijzigd is, is in de afgelopen maanden 
ook uitgezocht wat de impact hiervan is voor de indienststellingsdatum van de 
extra sneltreinen. Het lijkt op dit moment waarschijnlijk dat deze indienstelling ook 
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minder snel zal plaatsvinden, dan waar wij richting ProRail steeds op hebben 
ingezet. De best mogelijke inschatting op dit moment is dat de extra sneltreinen in 
de tweede helft van 2019 kunnen gaan rijden. Dit is echter ook afhankelijk van het 
aantal en de soort bezwaren tijdens de komende planologische procedure en de 
fasering die de aannemers straks gaan kiezen. Het is daarbij wel zo dat de 
gewijzigde verwachte indienststellingsdatum niet betekent dat deze realisatiedatum 
voor alle onderdelen van het project geldt. In de komende maanden wordt de 
uitvoeringsplanning gedetailleerd uitgewerkt en wordt bekeken of bijvoorbeeld de 
onderdoorgangen of de perronverlengingen eerder gereed kunnen zijn. 

Het woord 'uitstel' of 'vertraging' is in dit kader overigens eigenlijk niet terecht. De 
oorspronkelijke planning van ProRail is dat het project eind 2021 gereed is. Wij 
hebben als provincies gevraagd om die planning fors te versnellen en daar ook 
samen met ProRail in de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Dit heeft in eerste 
instantie geleid tot een planning, waarbij de extra sneltrein op zijn vroegst in de 
dienstregeling van 2018 kon worden opgenomen. Deze planning is destijds in 
eerste instantie ook naar buiten toe gecommuniceerd. Naar aanleiding van de 
keuze om meer tijd te nemen voor onder andere de participatie met de omgeving 
rond de overweg Paterswoldseweg in de stad Groningen, is die planning in 2014 
aangepast naar najaar 2018. Nu zijn er nog enkele issues opgetreden, zoals 
hierboven beschreven is. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte indienststelling nu is 
gewijzigd naar tweede helft 2019. 

Ook als de extra sneltreinen uiteindelijk in de tweede helft van 2019 gaan rijden in 
plaats van najaar 2018, wordt er nog steeds een versnelling van twee jaar 
gerealiseerd. Daarnaast geldt dat wij de komende periode samen met ProRail 
blijven kijken naar mogelijke nieuwe versnellingsmaatregelen. Ook in de afgelopen 
periode is dit al gebeurd, waardoor de gevolgen van de nu opgetreden issues 
deels beperkt konden worden. Daarbij bekijken wij op dit moment ook in hoeverre 
het mogelijk is om het tijdsaspect onderdeel te laten zijn van de eisen in de 
aanbestedingsstukken. 

Daar staat tegenover dat in de komende periode ook nog onvoorziene zaken 
kunnen optreden, waardoor de huidige planning onder druk komt te staan. Dit is 
een direct gevolg van onze keuze om zoveel mogelijk te willen versnellen, 
waardoor ProRail nu verschillende zaken parellel uitvoert. Hierdoor hebben 
onvoorziene gebeurtenissen direct gevolgen voor de planning. We blijven er 
daarom samen met ProRail en de provincie Fryslan ook de komende periode op 
sturen om onvoorziene zaken zoveel mogelijk te voorkomen en de risico's in het 
project voor de planning zo goed mogelijk te beheersen. 

Vraag 3: Wat doet dit met de ontsluiting van het verkeer van Stad richting het 
Westerkwartier? 

Antwoord: De gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad Groningen vanuit het 
Westerkwartier, met in het achterhoofd de aanpak van de Zuidelijke Ringweg, 
willen wij samen met Groningen Bereikbaar op verschillende manieren zo goed 
mogelijk borgen. Daarvan is de trein als alternatief er één. Daarbij is het goed om 
te beseffen dat de huidige en straks ook de extra sneltreinen niet stoppen in 
Grijpskerk en Zuidhorn. De huidige twee stoptreinen per uur bedienen deze 
stations en er rijdt in de ochtendspits nog drie keer een pendeltrein tussen 
Zuidhorn en Groningen. Wel zorgt de indienststelling van de extra sneltreinen voor 
meer ruimte in de huidige stoptreinen. Deze ruimte is nu waarschijnlijk later dan 
door ons gewenst beschikbaar. 

In het project ESGL zit echter ook een maatregel om alle perrons langs deze 
spoorlijn te verlengen. Daarmee kunnen naast de extra sneltreinen, ook langere 



treinen ingezet worden (negen in plaats van de huidige zes bakken). Samen met 
ProRail bekijken wij of het mogelijk is om voor eind 2018 in elk geval al wel de 
hiervoor benodigde maatregelen te realiseren, zodat de huidige drie treinen per uur 
dan al wel met meer capaciteit kunnen rijden. Daarnaast rijdt er dus ook een 
pendeltrein tussen Groningen en Zuidhorn in de ochtendspits. Ook hier kunnen wij 
samen met ProRail en Arriva kijken of deze, indien nodig en mogelijk, tijdelijk kan 
worden uitgebreid of met meer capaciteit kan rijden. Tot slot onderzoeken wij op dit 
moment ook of het haalbaar en zinvol is om in 2018 tijdelijk een station in 
Hoogkerk neer te leggen, als extra ontsluitingsmogelijkheid vanuit het 
Westerkwartier naast de buslijnen die al via P+R Hoogkerk naar de stad rijden. 

Verder speelt naast de trein vooral ook de HOV-busbaan West vanaf P+R 
Hoogkerk een belangrijke rol in de bereikbaarheid van het Westerkwartier vanuit 
onder meer Leek en Roden. Het laatste deel van deze busbaan wordt nu 
gerealiseerd met behulp van een tijdelijke brug over de Paterswoldseweg naar 
station Groningen CS en is dus sowieso wel beschikbaar tijdens de ombouw van 
de Zuidelijke Ringweg in 2018. Hierbij is het wel een nadeel dat deze tijdelijke brug 
er wellicht langer moet liggen dan in eerste instantie gepland. Dit hangt, zoals bij 
het antwoord op vraag 2 beschreven is, vooral af van de komende planologische 
procedure en de bouwfasering van dit deelproject, die de te contracteren 
aannemer straks kiest. De aannemer krijgt daarbij eisen vanuit het project mee, 
onder andere met betrekking tot de planning en de overlast voor de omgeving. 

Vraag 4: Deelt het college de zorgen van het CDA over de bereikbaarheid en de 
ontsluiting van het verkeer rondom de Stad en ziet het college mogelijkheden om 
de verdubbeling van het spoor richting Leeuwarden te versnellen? 

Antwoord: Ja wij delen uw zorgen wel. Dit is ook de reden dat wij hier samen met 
onder andere Groningen Bereikbaar veel aandacht voor hebben. Zoals wij bij de 
beantwoording van vraag 3 hebben aangegeven, zijn er echter verschillende 
mogelijkheden en alternatieven in beeld voor de ontsluiting van de stad vanuit het 
Westerkwartier. Dit geldt ook op het moment dat de extra sneltreinen in 2018 nog 
niet kunnen rijden. Die gaan wij in de komende periode verder uitwerken. Daarmee 
gaan wij er op dit moment vanuit dat de gevolgen voldoende beperkt kunnen 
worden, om het nog niet rijden van de extra sneltreinen tijdelijk op te kunnen 
vangen tot de indienststellingsdatum. 

Verder zien wij voor de komende periode inderdaad nog wel 
versnellingsmogelijkheden, die binnen het project onderzocht worden. Deze zitten 
overigens niet direct in de verdubbeling van het spoor, omdat voor die specifieke 
maatregel een bepaalde zettingstijd nodig is. Deze zettingstijd is lastig om nog 
verder te versnellen. Wij kijken wel naar onder meer het verder versnellen van 
reviewtermijnen en naar het (nog) eerder realiseren van de bij het antwoord op 
vraag 2 al genoemde projectonderdelen. 

Hierbij is het wel zo dat er ook in de komende periode risico's blijven bestaan, 
tijdens de planologische procedure met mogelijke bezwaren en daarna tijdens de 
daadwerkelijke bouw. Die risico's kunnen een nadelig effect op de planning 
hebben. Zoals in het begin van het antwoord op vraag 2 al is aangegeven, hebben 
wij er echter juist ook voor gekozen om nu meer tijd te nemen voor een aantal 
zaken, vanuit de gedachte dat deze risico's hierdoor zo goed mogelijk beheerst 
kunnen worden. Daarmee willen wij de kans verkleinen dat ze zich in het vervolg 
van het project nog gaan voordoen of de impact voor het project als ze toch 
optreden zoveel mogelijk beperken. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 



10 juli 2015 

Betreft: Wijziging datum publicatie ontwerp tracébesluit 

Geachte heer/mevrouw, 

Met deze mail willen wij u graag informeren over de recente besluitvorming in de Stuurgroep Extra Sneltrein 
Groningen-Leeuwarden (ESGL) van 2 juli jl. 

Onlangs zijn er informatieavonden georganiseerd voor het project ESGL. Tijdens deze avonden heeft u uw 
inbreng op het project kunnen geven en hier is onder andere ook de planning van de planologische procedure 
gecommuniceerd. De complexe voorbereiding van het project zorgt ervoor dat er meer tijd nodig is voor het 
uitwerken van alle infrastructurele wijzigingen in de ontwerpen en plannen en het doorlopen van de daarbij 
behorende onderzoeken. De publicatie van het Ontwerp Tracébesluit (0TB) vindt daarom na de zomer van 2016 
plaats. U wordt door ons persoonlijk geïnformeerd over de exacte datum waarop het Ontwerp Tracébesluit 
gepubliceerd wordt. 

Zorgvuldig proces 
De provincies Groningen en Frysièn en ProRail hebben donderdag 2 juli jl. besloten dat er meer tijd voor de 
voorbereiding genomen wordt. Volgens de betrokken partijen is het belangrijk het ontwerpproces zorgvuldig te 
blijven doen, zeker ook vanwege de grote belangen die spelen voor omwonenden, bedrijven en betrokken 
gemeenten langs het spoor. Door nu het ontwerp en de onderzoeken nog een keer goed te checken en waar 
nodig aan te passen, kunnen de extra sneltreinen straks goed en veilig rijden. 

Maatregelen 
Om de extra sneltreinen te kunnen laten rijden, zijn zeker acht grote maatregelen aan het spoor en de stations 
nodig. Zo moet het spoor tussen Zuidhom en Hoogkerk over acht kilometer worden verdubbeld. Alle bruggen, 
tunnels en viaducten op dat deel worden daarvoor ook aangepast. Bij station Zuidhorn komt een extra keerspoor, 
alle perrons worden verlengd en er komen twee onderdoorgangen voor alle verkeer namelijk bij de Rijksstraatweg 
te Hurdegaryp en bij de Paterswoldseweg te Groningen. 

Extra tijd nodig 
Naar nu blijkt, vergen de aanpassingen aan bijvoort>eeld de bestaande bruggen van Hoendiep, Fanerweg en 
Zuidwending extra ingenieurswerk, zodat ze geschikt gemaakt worden voor het dubbelspoor en straks veilig 
berijdbaar zijn voor de treinen. Ook vergt de landschappelijke inpassing van de onderdoorgang bij Hurdegaryp 
meer tekenvrerk en tijd voor besluitvorming door de samenhang met de rondweg. Bovendien zijn er nieuwe sein-
technische inzichten die in de tekeningen, ontwerpen en onderzoeken moeten worden verwerkt. 

Slactitedijk 
De extra tijd maakt het ook mogelijk dat er een oplossing kan worden gezocht voor de wens om de overweg 
Slachtedijk te behouden voor fietsers en voetgangers in gemeente Tytsjerksteradiel. De ovenAreg de Goddeloze 
Singel zal hiervoor in de plaats afgesloten worden zodat de overwegveiligheid geborgd wordt. Dat is mogelijk 
omdat vanuit de gebiedsonhwikkeling De Centrale As er een veilige oplossing bij de Goddeloze Singel komt in de 
vorm van een fietstunnel. Hierdoor blijven de verbindingen op een veilige manier in stand. Of dit voor de veiligheid 
voldoende maatregelen zijn voor de compensatie van de a^enomen ovenA/egveiligheid als gevolg van de extra 
sneltrein, wordt eind dit jaar bekend. Deze aanpassingen in het ontwerp bij de overweg Slachtedijk kunnen gelijk 
meegenomen worden met de andere wijzigingen. 

Werkzaamheden 
De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen zodra het Tracébesluit (TB) is vastgesteld. Wanneer dit precies is, 
is nu nog niet aan te geven. Dit hangt onder meer af van de tijd die nodig is om de (eventuele) reacties tijdens de 
planologische procedure (0TB en TB) te venA/erken. 

Voor algemene informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 
0800-776 72 45 of het contactformulier op de website invullen (www.prorail.nl/contact). Op www.prorail.nl/esal is 
meer informatie te vinden. 

Met vriendelijke groet. 

Namens de projectgroep Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden, 
Anne Zwiers 
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