
 
Schriftelijke vragen van D66 over snelle treinverbindingen van en naar 
Apeldoorn,  
 
Apeldoorn, 7 februari 2019 
 
Geacht college, 
 
De Rijksoverheid stimuleert openbaar vervoer en geeft in haar Toekomstvisie Overstappen naar 2040 een beeld van 
hoe het openbaar vervoer er in 2040 uit zou moeten zien. Staatssecretaris Van Veldhoven stuurde deze week een 
Kamerbrief over het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 aan de Tweede Kamer. Hierin schetst de staatssecretaris 
een OV-netwerk met een brede stedelijke ‘centrumring’ waarin (zeer) hoogfrequent intercity’s zullen gaan rijden. 
Apeldoorn wordt hierin echter niet genoemd en dat is volgens D66 Apeldoorn een gemiste kans. D66 Apeldoorn zet 
zich in voor een beter en sneller openbaar vervoer van en naar Apeldoorn.  
 
Ook ProRail-baas Pier Eringa pleitte afgelopen vrijdag in De Stentor ook voor snellere verbindingen naar de regio’s 
(Noorden Oosten en Zuiden). Hij gaf aan dat mensen in het Noorden, Zuiden en Oosten liever een snelle verbinding 
met het Westen willen en met andere delen van Nederland. Hij roept burgemeesters van deze regio’s op om een kop 
koffie met Rutte te eisen en hierover het gesprek aan te gaan. Ook D66 Apeldoorn wil graag stappen zetten en 
verzoekt het College hier een bijdrage aan te leveren. De verbinding Apeldoorn-Amersfoort is bijvoorbeeld bij uitstek 
geschikt om gereed te maken voor snellere treinverbindingen (250 km/uur). Het betreft een lang en rechtlijnig traject 
waarop treinen goed kunnen accelereren en kent weinig stations.  
 
Gelet op het voorgaande is D66 Apeldoorn benieuwd naar uw reactie op onderstaande vragen. 

 
1. Heeft het college kennis genomen van de brief Toekomstbeeld OV van staatssecretaris Van Veldhoven d.d. 6 

februari 2019? 
2. Hoe beoordeelt het college de aanname dat Apeldoorn een laag economisch potentieel heeft voor 

toekomstig openbaar vervoer? Deelt het college deze mening? Zo ja, waarom? Zo nee, wat doet het college 
om hier verandering in aan te brengen? Is het college met D66 Apeldoorn van mening dat een goede 
aansluiting op het openbaar vervoerstelsel van groot economisch belang is voor Apeldoorn? 

3. Wat vindt het college van de constatering dat Apeldoorn niet tot de grote steden behoort die aangesloten 
worden op een ‘centrumring’ van treinverbindingen? 

4. Hoe moet de nieuwe concessie voor het Openbaar Vervoer voor Apeldoorn gezien worden in het kader van 
de Toekomstbeeld OV? 

5. Is het college met D66 van mening dat het traject Amersfoort – Apeldoorn bij uitstek geschikt is voor een 
snellere treinverbinding (160 of 250 km/uur)?  

6. Bestaan er kansen in relatie tot een intensieve lobby om Apeldoorn en Oost Nederland beter terug te laten 
komen in het Toekomstbeeld? 

7. Zou het college deze intensieve lobby willen inzetten richting Den Haag, Provincie en Cleantech regio? 

 
D66 Apeldoorn 
Jeroen Slikker 
Dennis Russchen 
 

 
 

 










