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Verduurzaming Regionale Treindiensten 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
Hierbij informeren wij u over de laatste stand van zaken ten aanzien van het verduurzamen van het regionaal 
treinvervoer. 

Bij de 'Voordracht Nota van uitgangspunten voor de aanbesteding van de regionale treindiensten voor de 
periode 2020-2035, 12 juli 2016 (2016/54)' waren als bijlagen 2 onderzoeksrapporten opgenomen over de 
mogelijkheden van het verduurzamen van de regionale treindiensten: 

• Bijlage 1 - Verkenning elektrificatie Noordelijke Diesellijnen 
• Bijlage 2 - Onderzoek batterij waterstof trein 

In die voordracht was op basis van deze onderzoeken aangegeven dat het eisen van zero emissie treinen in de 
aanbesteding nog niet haalbaar was. Maar dat wij in de aanbesteding zouden opnemen dat doorontwikkeling 
binnen de concessie mogelijk moest zijn op basis van gezamenlijke businesscases met de winnende 
vervoerder. Ook was aangegeven dat het prijsverschil tussen (Partiële) Elektrificatie en een mogelijke andere 
oplossing, de batterij waterstof trein dusdanig groot was dat wij er voor kiezen om de oplossing van de 
verduurzaming zo veel als mogelijk in en om de treinen zelf te zoeken. Dus in alternatieve technieken en niet in 
het grootschalig aanleggen van bovenleiding. 

Na gunning van de nieuwe concessie aan Arriva, is samen met Arriva, de provincie Frysiän, Prorail, het 
ministerie van l&W en in overleg met LNVG Niedersachsen gestart met de voorbereidingen van een pilot voor 
een waterstoftrein en daarnaast is nog onderzoek gedaan naar een ander alternatief dat, vergelijkbaar met onze 
elektrische Qlink bussen, uit gaat van batterijen met opladen bij de begin-/eindhaltes. In deze brief komen wij 
ook op de resultaten uit dit onderzoek terug. 

Daarnaast informeren wij u in deze brief over de eerste stappen ten aanzien van autonoom treinvervoer. 

Eerdere behandeling in PS 
Op 11 maart 2015 heeft u bij de behandeling van de Voordracht Realisatiebesluit Spoorzone Groningen nr.  
2015-01707 de motie Ml PvdA Rijploeg cs met de titel "Elektrificatie noordelijk spoornet" aangenomen. In deze 
motie spreken uw Staten zich uit dat: 
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1. het wenselijke is op de kortst mogelijke termijn te komen tot overschakelijking op elektrische treinen in 
heel Noord-Nederland, tenzij onverwacht uit de conclusies van voornoemde onderzoeksopdracht 
andere tractie duurzamer en kwalitatief beter zou zijn; 

2. keuzes voor elektrificatie niet ten koste gaan van het OV-aanbod op eventuele (nog) niet 
geëlektrificeerde lijnen; 

3. bij gedeeltelijke elektrificatie van het noordelijk net dit niet ten koste gaat van de filosofie achter het 
doorkoppelen van treinen, waartoe de ombouw van het Hoofdstation in Groningen o.a. is bedoelt en 
wat is beschreven in de HOV-visie; 

4. het hele noordelijke spoornet als één geheel dient te werken en derhalve structureel als één netwerk 
dient te worden bezien. 

Hierna heeft u 28 september 2016 de 'Voordracht Nota van uitgangspunten voor de aanbesteding van de 
regionale treindiensten voor de periode 2020-2035, 12 juli 2016 (2016/54)' vastgesteld en op 14 december 2016 
middels een Motiedebat het Ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding regionale treindiensten 
2020-2035 vastgesteld. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Wij informeren u over de stand van zaken ten aanzien van het verduurzamen van het regionale treinvervoer. Bij 
de voorjaarsnota 2019 dan wel najaarsnota 2019 volgt een voorstel ten aanzien van de benodigde dekking van 
pilots op het gebied van het verduurzamen van het regionale treindiens ten. 

Vervolg 
Samen met alle betrokken partijen zijn wij voornemens om naast een pilot met een waterstof trein, in 2019 ook 
de eerste stappen te zetten met een pilot voor een batterij-trein middels opportunity charging. Vervolgens zullen 
de resultaten van de pilots worden vergeleken met elkaar en de resultaten van de gehouden onderzoeken. Op 
basis van die resultaten keren wij bij u terug om te bespreken voo r welke oplossing wij gaan, hoe de planning 
van de mogelijke volledige implementatie er uit ziet en op welke wijze wij dekking van de totale implementatie 
voorzien. De verwachting is dat eerste resultaten van de pilots in 2020 bekend zullen zijn. 

Extern betrokkenen 
Om stappen te kunnen maken in het verduurzamen van het regionaal spoorvervoer werken wij samen met 
treinvervoerder Arriva, met de Provincie Fryslan en LNVG Niedersachsen als mede concessieverleners van de 
regionale treindiensten. En met het ministerie van l&W en ProRail, aangezien de infrastructuur van hen is dan 
wel zij de enige partij zijn die aan de infrastructuur werk mogen (laten) uitvoeren. 

Nadere toelichting 

Inleiding: Voordracht 2016/54 
In 2015 hebben wij in het kader van het nationaal energie akkoord en de Train to Paris de Visie van de 
Nederlandse spoorsector 'Samen realiseren wij een 002 neutraal spoor in 2050' ondertekend. 
In 'Voordracht Nota van uitgangspunten voor de aanbesteding van de regionale treindien sten voor de periode 
2020-2035, 12 juli 2016 (2016/54)' die u op 28 september 2016 heeft vastgesteld, is aangegeven dat het eisen 
van zero emissie treinen in die aanbesteding voor de concessie 2020-2035 nog een brug te ver was. 

De trein is op zichzelf een duurzaam vervoermiddel mits er uiteraard voldoende reizigers vervoerd worden. 
Zelfs ook wanneer, zoals nu het geval is, nog met dieselmaterieel gereden wordt . Het openbaar vervoer en 
zeker ook de trein kan nog een extra bijdrage leveren aan het milieu door verder te v erduurzamen. Dit kan door 
de stap te maken van het rijden op fossiele brandstoffen naar niet-fossiele brandstoffen. Deze stap is echter niet 
zomaar gezet. De meest simpele en reeds wereldwijd toegepaste verduurzamingsmaatregel, het met 
bovenleiding elektrificeren van de spoorlijnen, duurzaam zeker als er op groene stroom word t gereden, is enorm 
duur en daarnaast vraagt de ombouw van de spoorlijnen meer dan 10 jaar. Met veel overlast voor de reiziger 
tijdens deze ombouw. Om u daar inzicht in te geven hadden wij bij bovengenoemde voordracht (2016/54) een 
uitgebreid onderzoek naar de (partiële) elektrificatie van de noordelijke diesellijnen bijgevoegd. 
Tevens hadden wij een onderzoek naar de mogelijkheden van een alternatief op water stof bijgevoegd. Ook 
hiervan hadden wij op dat moment aangegeven dat andere vormen van treinvoertuigen die elektrisch rijden en 
geen uitstoot hebben (bijvoorbeeld batterij-waterstoftreinen), niet gelijk bij de ingang v an de nieuwe concessie 
haalbaar en betaalbaar zijn. Maar dat uit dat onderzoek naar de waterstof trein wel bleek dat dit financieel en 
qua faseerbaarheid een aantrekkelijkere oplossing is dan de elektrificatie van de spoorlijnen. Daarbij hebben wij 
toen tevens aangegeven dat de komende jaren moet blijken hoe haalbaar en betaalbaar dit is. Wij hebben toen 



aangegeven dat wij op basis van die 2 onderzoeken ons niet meer gaan inzetten op de oude tecliniek van 
grootschalige bovenleiding maar dat wij ons gaan richten op nieuwe alternatieve oplossingen. 

Resultaat aanbesteding 
De hierboven genoemde aanbesteding heeft o.a. tot resultaat gehad dat een behoorlijke besparing op C02 per 
reizigerskilometer wordt behaald. Zo gaan bijvoorbeeld de 18 nieuwe treinen die Arriva in de nieuwe concessie 
laat instromen op HVO biodiesel rijden en zullen alle bestaande en nieuwe treinen zijn voorzien van batterijen 
die remenergie opslaan. 

Ook hebben wij bij deze aanbesteding geregeld dat ontwikkeling van het verduurzamen van het treinvervoer 
door kan gaan op basis van gezamenlijke businesscases met de vervoerder. Wij hebben dan ook de ambitie om 
gedurende concessie 2020 - 2035 reeds de eerste stappen in de transitie naar zero emissie treinvervoer te 
zetten. Zodat wij bij de aanbesteding van de treindiensten voor de periode na 2035 een volledig zero emissie 
treinpark kunnen eisen. 

Om er voor te zorgen dat wij in ieder geval bij de aanbesteding van de concessie 2035 en verder met zero 
emissie treinen kunnen rijden, dienen wij voor de start van die aanbesteding (2030) voldoende zekerheid te 
hebben over de beschikbare technieken om deze ook uit te kunnen vragen in die aanbesteding. 

Pilots 
Wij richten ons ten aanzien van duurzaamheid op flexibiliteit en ombouwbaarheid van het materieel. En het in 
kleinere deel stappen uit kunnen voeren van de transitie, zodat reizigers hier zo weinig mogelijk overlast van 
zullen ervaren. Wij zullen daarom starten met pilots waarbij samenwerken met onze partners. Zo zijn wij reeds 
gestart met de voorbereiding van een pilot met een waterstoftrein. Deze waterstoftrein zal in 2019 op het spoor 
in Noord Nederland gaan rijden. 

Dit past ook binnen eerder genoemde Motie van Rijploeg c.s. waarin gevraagd wordt om de verduurzaming niet 
ten koste te laten gaan van het aanbod aan openbaar vervoer en om de filosofie achter de doorkoppeling van 
de regionale treindiensten op het hoofdstation in stand gehouden worden. 

Onderzoek batterij-trein met opportunity charging 
Naast de bovengenoemde pilot met de waterstoftrein hebben alle betrokken partijen afgesproken om ook nog 
nader onderzoek te doen naar een alternatief waarbij treinen rijden op batterijen die worden opgeladen op 
begin-/eindpunten. Zogenaamde batterij treinen met opportunity charging. Dit is op hoofdlijnen een vergelijkbaar 
systeem als wordt toegepast bij onze elektrische Qlink bussen. Onderzoek hiernaar is uitgevoerd door Arcadis 
en Ricardo Rail. Het onderzoeksrapport "Haalbaarheidsstudie: Zero Emissie treinen met opportunity charging"  
is terug te vinden als bijlage 3. 

Zoals aangegeven wordt bij deze oplossingsrichting uitgegaan van batterij treinen die worden (bij/op)geladen op 
begin-/eindpunten van een lijn. Net ais bij de elektrische qlink buslijnen komt er dan een sneliader bij een station 
te staan die de treinen opladen. Voor de provincie Groningen zou het dan gaan om 8 laadstations op de 
volgende punten: Eemshaven, Roodeschool, Delfzijl, Hoofdstation Groningen, Keervoorziening ten oosten van 
Groningen Europapark, Veendam, Winschoten en Nieuweschans. 

Het bijladen op begin-/eindpunten is echter nog niet voldoende om de geplande dienstregeling te kunnen rijden. 
Hiervoor dient ook nog bovenleiding te worden aangelegd op het nieuwe opste lterrein De Vork te Haren en op 
het traject vanaf het Hoofdstation tot en met het nieuwe opstelterrein De Vork te Haren. En voor de 
dienstregeling tussen Leeuwarden en Groningen Europapark dient bij station Leeuwarden nog 6,5 km 
bovenleiding aangelegd te worden. 

Net als voor de variant waarbij gereden wordt met Batterij-Waterstof treinen geldt dat deze oplossing: 
> Veel goedkoper is dan volledige/partiele bovenleiding 
> Stap voor stap (trein voor trein) in te voeren is 
> Nog een theoretische oplossing is (moet in de praktijk met pilots nog bewezen worden). 

Naar aanleiding van de eerder gehouden onderzoeken en het nu recent gehouden onderzoek naar het 
verduurzamen van het regionale spoor houden wij vast aan de koers zoals wij die ook in voordra cht 2016/54 
hebben aangegeven, namelijk de oplossing zo veel als mogelijk te zoeken in en om de voertuigen. Wij zijn 



daarom voornemens om zoals aangegeven samen met onze partners pilots te gaan tiouden met zowel een 
waterstof trein als ook een batterijtrein met opportunity charging. 

Nieuwe technieken 
Het starten met pilots is ons inziens noodzakelijk alvorens een definitieve keuze kan worden gemaakt en een 
transitiepad kan worden opgesteld. Voor beide varianten geldt dat er nog geen treinen rondrijden in de 
dienstregeling op waterstof danwel op batterijen. De batterijtrein met oppertunity charging is nog een puur 
theoretische variant. Daar bij de waterstoftreinen in Duitsland al de eerste trein is toegelaten op het spoor geldt 
voor de batterijtrein met opportunity charging dat deze alleen nog maar op papier bestaat. Het zijn dus nieuwe 
technieken voor treinen die aan het begin van de ontwikkeling staan. De prestaties van de treinen zullen via 
pilots moeten worden getest om te kijken of ze met de resultaten uit de onderzoeken matchen. 

Daarnaast geldt voor beide varianten dat de treinen een stuk zwaarder worden. Dat betekent ook dat de treinen 
opnieuw door de toelatingsprocedure van de Inspectie Leefbaarheid en Transport zullen moeten komen. Ook 
moet bekeken worden welke effecten dat heeft op de gebruikersvergoeding voor het spoor. 

Alleen voor volledige elektrificatie geldt dus dat deze techniek proven technologie is, waarvan toelating van het 
systeem en de treinen zeker zijn. Voor de andere 3 technieken (partiële elektrificatie; waterstoftrein; batterijtrein 
met opportunity charging) geldt dat afgeweken moet worden van richtlijnen en toelating van de technieken nog 
onzeker is. Wel is reeds bekend dat de batterij-waterstoftrein aan de toelatingseisen van het Duitse spoor 
voldoet en zijn wij op basis daarvan bij de pilot naar de waterstoftrein reeds bezig om ook met een 
waterstoftrein toelating te krijgen in Nederland. Ondanks dat een eerste pilot altijd duurder is dan de opschaling 
(er komen ook veel ontwikkelkosten bij kijken, en alle procedures dienen voor de eerste keer worden doorlopen) 
geeft de pilot ons wel meer inzicht in de toekomstige kosten en tevens in de prestaties van de trein ten opzichte 
van de huidige dieseltreinen. Reistijden en aansluiting moeten gewoon haalbaar blijven en ook het comfort voor 
de reiziger moet minimaal gelijk blijven. Daarnaast biedt zero emissie vervoer kansen om het geluid van de 
treinen voor de omgeving te reduceren. 

VervolastapDen 
Zoals aangegeven zijn wij reeds gestart met de pilot van een batterij-waterstoftrein. Verwachting is dat deze 
2019/2020 reeds kan rijden. Deze pilot sluit goed aan bij onze ambities m.b.t. een waterstofeconomie. Wij willen 
de resultaten van deze pilot zoals hierboven aangegeven leggen naast de resultaten van de Batterij trein met 
Opportunity charging. Ook hiervoor willen wij een pilot gaan starten. Wij verwachten dat een eerste batterij trein 
met opportunity charging in 2020 op het noordelijke spoor net zou kunnen rijden. Voor de financiering van beide 
pilots zullen wij een voorstel doen in de voorjaarsnota 2019 danwel najaarsnota van 2019. Wanneer beide pilots  
voldoende resultaat hebben opgeleverd zullen wij bij u terugkeren. En zullen wij met u bespreken hoe wij de 
implementatie van het verduurzamen van het spoor definitief vorm willen geven. Daar bij spelen natuurlijk naast 
de prestaties van de treinen ook de kosten (en de dekking daarvan) een belangrijke rol. In onderstaande tabel 1 
is derhalve, met de kennis van nu, een overzicht gegeven van de globale kosten per variant. De bedragen zijn 
afgerond op € 25 min ivm met de fase waarin we nu zitten. 

Tabel 1: kosten voor het verduurzamen van het regionaal treinvervoer in Groninge n en Fryslan 
A Elektrificatie * € 600 min 
B Partiele Elektrificatie * €475 min 
C Batterij-Waterstof trein ** €325 min 
D Batterij trein met Opportunity charging ** € 150 min 

* Dit is exclusief energiekosten. 
** Dit is inclusief energiekosten. 

Autonoom treinvervoer 
Een ander onderdeel van het verduurzamen van ons regionaal treinvervoer is het traject om te komen tot 
autonoom rijdende treinen. Zoals u wellicht bekend zijn wij voornemens om samen met Prorail en Arriva ook 
hier de eerste stap in te zetten. Op 9 maart 2018 hebben wij hiervoor gezamenlijk een Intentieovereenkomst 
over gesloten. Hierin is afgesproken dat wij op het traject Groningen - Zuidhorn minimaal één proef gaan doen 
in 2019. 
Autonoom treinvervoer kan in zijn meest complete vorm tot circa 15% tot 30% energie reductie opleveren. 
Daarnaast heeft autonoom vervoer het voordeel dat treinen dichter op elkaar kunnen rijden en de dienstregeling 
flexibeler wordt. Dit kan ook een potentiele oplossing bieden voor de regionale knelpunten op het spoor zoals 
die ook in 2® kamer Motie Sienot c.s. zijn opgenomen. Daarnaast zijn aansluitingen beter te halen en kunnen er 



meer treinen over hetzelfde spoor rijden. De frequentie kan dus worden verhoogd met minder nieuw aan te 
leggen infrastructuur. Naast de hierboven genoemde eerste stap met Prorail en Arriva, hebben wij ProRail en 
het ministerie van l&W gevraagd om bij de vernieuwing van het beveiligingssysteem, welke de komende 10 jaar 
plaats moet vinden, rekening te houden met onze ambitie voor autonoom rijdende treinen. Het gaat daarbij om 
het vervangen van het huidige ATB NG beveiligingssysteem door een vorm van ERTMS (hybrid level 3) waarbij 
ook autonoom treinvervoer mogelijk wordt. Hierover is in het 'Startdocument Nationaal Programma Groningen' 
afgesproken dat, naast bovengenoemde proef, in 2019 ook gezamenlijk met het Rijk een plan van aanpak zal 
worden opgesteld waarin de mogelijkheden voor de invoering van ERTMS een plek krijgen. 

Afsluitend 
Zoals reeds aangegeven komen we na afloop van de gehouden pilots bij u terug ten aanzien van de mogelijke 
vervolg stappen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

( Gedeputeerde Staten van Groningen: 
O I] 

, voorzitter. 

, secretaris. 

Bijlagen: 
Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage 
1. Bijlage 1 - Verkenning elektrificatie Noordelijke 

Diesellijnen 
2018-068649 Rapport 

2. Bijlage 2 - Onderzoek Batterij-waterstof trein 2018-068650 Rapport 
3. Bijlage 3 - Haalbaarheidsstudie ZE Batterijtrein met 

Opportunity Charging 
2018-068662 Rapport 


