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Geachte dames en heren,  

 

De Lelylijn is een prachtige, eenmalige kans om de (Noord-)Nederlandse economie 

duurzaam te verbinden met het westen en midden van Nederland en daarmee de 

economie te versterken én snellere treinverbindingen in te zetten als alternatief voor 

korte vluchten naar steden zoals Hamburg, Kopenhagen en verder. Dat blijkt voor ons 

na goede lezing nu ook onomstotelijk uit het onderzoek ‘Potentieonderzoek verbeterde 

OV-verbinding Noord-Nederland – Randstad’ dat door de staatssecretaris is aangeboden 

aan de Tweede Kamer en waarin enkele opties worden vergeleken. Ons beeld van de 

conclusies en resultaten is dat we deze kans niet kunnen en mogen laten lopen voor 

toekomstige generaties en dat de Lelylijn er met kop en schouders bovenuit steekt.  

 

Lelylijn biedt grote voordelen ten opzichte van versnellen bestaand spoor 

 

In de bijlage vindt u een uitgebreide appreciatie van het rapport en waarom we volgens 

ons op basis van dit rapport voor eens en voor altijd met een gerust hart voor de Lelylijn 

moeten én kunnen kiezen. Noord-Nederland is een waardevolle, kansrijke regio en 

verdient een snellere en duurzamere verbinding en aansluiting op de (inter)nationale 

economie. Dit alles biedt de Lelylijn. 
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Kort samengevat zijn de volgende voordelen nu duidelijk: 

 

- De reistijdwinst is via de Lelylijn hoger dan via bestaand spoor ooit haalbaar zal 

zijn; 

- De kosten van de Lelylijn zijn lager dan bij versnellen via bestaand spoor. 

Bovendien zijn bij versnellen bestaand spoor diverse kostenposten nog niet 

meegenomen; 

- De Lelylijn biedt ruimte voor frequentieverhoging op het bestaande spoor en 

daarmee kansen voor het versterken van de regionale verbindingen. Met de Lelylijn 

wordt het netwerk robuuster. 

- De Lelylijn is qua exploitatie kostendekkend met 22.500 reizigers per etmaal,  de 

helft hiervan heeft nog niet eerder frequent met het OV heeft gereisd; 

 

Extra kansen voor duurzaam vervoer, regionale economie en goede woningmarkt 

 

In Noord-Nederland bestaat er al een brede steun voor de hogesnelheidsverbinding 

tussen het Noorden en de Randstad. Niet vreemd, want de Lelylijn biedt dus veel 

voordelen en kan op nationale schaal een vergelijkbaar effect hebben als de Noord-

Zuidlijn had voor Amsterdam. Hierbij gaat het niet enkel om reistijdverkorting van een 

tracé. Het gaat ook over:  

 

- concreet werk maken van de ambitie om voor vliegverkeer reële alternatieven te 

bieden, namelijk met de trein sneller richting steden zoals Hamburg, Kopenhagen en 

verder. Dit soort verbindingen zijn nodig om op afstanden tot 700 km de trein met 

het vliegtuig te kunnen laten concurreren. Zo maken we van Schiphol een duurzame 

mobiliteitshub met zowel snelle treinen als steeds duurzamer vliegverkeer. 

- het ontsluiten van steden per spoor en nieuwe ontwikkelkansen die dat met zich 

meebrengt voor diverse steden in Noord-Nederland,  

- het openbreken van de arbeids- en huizenmarkt in geheel Nederland doordat 

bijvoorbeeld Amsterdam en Groningen eenvoudig op reisafstand komen te liggen,  

- het bieden van duurzame oplossingen voor de mobiliteit en infrastructuur van de 

toekomst met meer spoor,  

- het investeren in structurele oplossingen voor de economie met opdrachten door de 

overheid. Met name dit laatste is urgenter dan ooit door de coronacrisis. 

 

Zoals ook bleek uit een eerder onderzoek van VNO-NCW uit april 2019 is de Lelylijn 

een verbinding van nationaal belang. Zowel voor wonen, werken en recreëren. De 

Lelylijn geeft de Randstad en Nederland in zijn geheel lucht en ruimte om te groeien. 
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Tot slot 

 

Het potentieonderzoek biedt mogelijkheden tot diverse lezingen en accenten. Om u 

inzicht te geven hoe wij tot ons standpunt gekomen zijn zetten wij hierna alles 

uitputtend uiteen. We hopen dat u het met interesse zult lezen en zo potentie van dit 

prachtige project goed begrijpt bij het maken van de belangrijke keuzes waar de Tweede 

Kamer voor staat. Heeft u vragen of wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons 

op. Wij geven u graag aanvullende informatie en willen eventueel in een gesprek onze 

lezing verder toelichten. 

 

Hoogachtend,  

Namens 

VNO NCW 

 

 

 

 

 

 VNO NCW MKB Noord 

Hans de Boer 

Voorzitter VNO-NCW 

Sieger Dijkstra  

Voorzitter VNO-NCW MKB Noord 
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Duiding onderzoek verbeterde spoorverbinding Noord-Nederland - Randstad 

 

Hieronder onze lezing van de onderzoeksresultaten uit het Potentieonderzoek verbeterde 

spoorverbinding Noord-Nederland- Randstad (d.d. 23 juni 2020).  

 

Wij zien op cruciale punten een onderbouwing voor het aanleggen van de Lelylijn. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan de aangenomen moties voor het bereiken van 30 

minuten reistijdverkorting1via de Lelylijn (spoor)2. De motie is mede ingegeven door 

het feit dat een Quick Scan naar de voorziene versnelling via bestaand spoor aanzienlijk 

duurder uit bleek te vallen3. Dit is aanleiding geweest voor het uitvoeren van een 

haalbaarheids-/potentieonderzoek naar, onder andere, de Lelylijn als invulling  

voor een snelle verbinding met Noord-Nederland. 

 

Wij vatten de belangrijkste punten voor u samen: 

 

- De reistijdwinst is via de Lelylijn hoger dan via bestaand spoor ooit haalbaar zal 

zijn; 

- De kosten van de Lelylijn zijn lager dan bij versnellen via bestaand spoor; 

- En in de kosten voor versnellen via bestaand spoor ontbreken nog zaken, zoals de 

infrakosten voor het inpassen van de Sprinter Zwolle-Groningen en 

inkomstenderving/vervangend vervoer tijdens de maandenlange bouw; 

- Daarnaast biedt de variant Lelylijn ruimte voor frequentieverhoging op het 

bestaande spoor en daarmee kansen voor het versterken van de regionale 

verbindingen. 

- De Lelylijn is qua exploitatie kostendekkend met 22.500 reizigers per etmaal; de 

helft hiervan heeft nog niet eerder frequent met het OV heeft gereisd  

- Met de Lelylijn wordt het netwerk robuuster;  

- Een uit te voeren MKBA naar de Lelylijn komt uit op 0,4, dit is een verdubbeling 

van de 0,2 in 2006. Dit is nog geen 1.0 maar andere projecten die ook/wel zijn 

uitgevoerd met lagere MKBA dan 1,0 zijn: Hanzelijn 0,9, Flevolijn 0,6 en spoorlijn 

bij Vught 0,1; 

- Snelle verbinding levert in combinatie met verstedelijking banen en voorzieningen 

op. 

 

 

 

 

 
1 Motie 35000-A nr. 67 
2 Motie 35300-A nr. 35 
3 Quick Scan verbeteren rijtijd Amsterdam Zuid – Noord Nederland 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-A-67.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-A-35.html
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/12/19/quickscan-reistijdverkorting-noord-nederland/quickscan-reistijdverkorting-noord-nederland.pdf


 

 

 

 

 

 

B l a d  

5 

 

 

 

 

 

 

Er is een groot draagvlak in Noord-Nederland voor de Lelylijn, zowel politiek als in het 

bedrijfsleven. Veel meer dan in het rapport wordt benoemd. We merken dat het 

Potentieonderzoek met verschillende brillen op kan worden gelezen, voor ons is er maar 

één conclusie; de Lelylijn is de beste en goedkoopste oplossing voor het verbeteren van 

de OV-verbinding van Noord-Nederland.  

 

Graag lichten wij onze lezing verder toe.  

 

Het potentieonderzoek, uitgevoerd door Studio Bereikbaar, is opgebouwd aan de hand 

van de onderstaande drie onderzoeksvragen: 

 

- Wat zijn de vervoerskundige effecten van elk van de drie varianten van de snellere 

OV-verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland? 

- Hoe draagt een verbeterde OV-verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland 

bij aan het versterken van de ruimtelijke-economische ontwikkeling? 

- In hoeverre valt de MKBA onder de huidige financiële omstandigheden anders uit 

dan in 2006? 

 

Hierbij is gekeken naar drie invullingen voor het realiseren van een snelle verbinding, 

respectievelijk het versnellen van bestaand spoor, de Lelylijn als busverbinding en de 

Lelylijn als spoorverbinding. 

 

Allereerst kan gesteld worden dat, hoewel de busvariant ‘technisch en wettelijk 

haalbaar’ is, zij onmogelijk in staat is reistijdswinst te bewerkstelligen. Logischerwijs 

dient er dus gekeken te worden naar de invullingen voor een dergelijke verbinding per 

spoor. Het potentieonderzoek stelt daarnaast dat beide spoorvarianten realistisch zijn. 

Echter zijn er op een aantal punten kanttekeningen te plaatsen bij de presentatie ervan in 

het potentieonderzoek, respectievelijk de gepresenteerde reistijdwinst, kosten, 

robuustheid, internationale context en reizigersprognoses. 

 

Eigenschappen 

Versnellen bestaand spoor 

naar 200km/u Lelylijn (200km/u) 

Kostenraming €7,1 mld.  €3,2 mld. - €6,4 mld. 

Reistijdwinst 

Groningen/Leeuwarden - 

Schiphol 

Ca. 21 min (traject Zwolle – 

Groningen/ Leeuwarden) Minstens 40 minuten 

Bevordert robuustheid? Nee Ja 

Internationaal bruikbaar? Nee Ja 

Reizigersgroei? Onduidelijk 

Ja: 22.500 reizigers per etmaal: helft 

nieuwe reizigers 

Reizigersoverlast Hoog Beperkt tot geen 

Tussenliggende haltes Verdwijnen Nieuw ontsloten gebieden 
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Reistijdwinst 

Wanneer er gekeken wordt naar de potentiële reistijdwinst van de beide spoorvarianten, 

wordt duidelijk dat zowel versnelling via bestaand spoor als de Lelylijn de mogelijkheid 

biedt voor het behalen van 30 minuten reistijdswinst naar Noord-Nederland. In het 

geval van versnelling via bestaand spoor is de reistijdwinst echter minder groot dan in 

het geval van de Lelylijn. Daarnaast zijn er bij de versnelling via bestaand spoor twee 

kanttekeningen te plaatsen.  

 

1. De reistijdwinst tussen Groningen en Schiphol is alleen te behalen met verlies van 

nagenoeg alle halteplaatsen tussen Groningen, Zwolle en Schiphol. Dit doet daarmee 

afbreuk aan het neerdalen van de positieve effecten die een betere verbinding met zich 

mee brengt. De Lelylijn halteert daarentegen op verschillende stations langs het 

geambieerde tracé en weet desondanks een grotere reistijdwinst te realiseren.  

 

2. Voor het faciliteren van treinverkeer op 200km/u dient het spoornetwerk in Noord-

Nederland opgewaardeerd te worden. Dit heeft als gevolg dat er buitendienststellingen 

van 50 tot 100 weken op zullen treden gedurende een herontwikkeling.  

 

Kostenraming 

De kosteninschattingen voor de beide spoorvarianten worden in het potentieonderzoek 

uiteengezet. Daarbij wordt met een aantal aspecten echter geen rekening gehouden. Bij 

versnellen via bestaand spoor wordt een kostenraming van ca. €7,1 mld. gedaan voor 

het realiseren van een verbinding met 200km/u. Dit bedrag omvat echter niet de 

aanzienlijke investeringen in bijvoorbeeld kunstwerken en buitendienststelling. Bij de 

Lelylijn is dit ofwel inbegrepen in de kostenraming of niet aan de orde. Dit zorgt voor 

een vertekend beeld van de werkelijke kosten die vergeleken dienen te worden.  

 

Daarnaast dient er gekeken te worden naar de gerealiseerde meerwaarde die een 

dergelijke inpassing meebrengt. Volgens het potentieonderzoek liggen die over het 

algemeen hoger bij de Lelylijn. Tezamen met de grotere winst in reistijdminuten en de 

lager ingeschatte kosten is de Lelylijn een waardig alternatief 4. De Lelylijn in 

spoorvariant biedt daarnaast te mogelijkheid geïntegreerd te worden met enkele 

bestaande infrastructurele opgaven. Denk daarbij aan de ontwikkeling van een 

alternatief voor de bestaande ketelbrug, waarbij rekening gehouden kan worden met de 

inpassing van spoor. Op basis van een ruwe schatting stelt het onderzoek daarnaast een 

licht hogere uitslag van de MKBA te verwachten, deze stijgt van kengetal 0,2 in het 

geval van de ZZL in 2006 naar 0,4 in het geval van de Lelylijn anno 2020 5.  

 

 

 

 
4 Lelylijn kost €3,2 tot €6,4 miljard, deels gebaseerd op kosten van de Hanzelijn. Dit is conform aan 
soortgelijke projecten elders. 
5 Potentieonderzoek snelle OV-verbinding Noord-Nederland - Randstad 
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Robuustheid spoorwegennet 

Het Nederlandse spoorwegennet behoort tot de beste infrastructuur ter wereld met zeer 

hoge frequenties op het Nederlandse hoofdrailnet, waardoor deze al zwaar belast is. Het 

toevoegen van een snelle Intercity over het bestaande net betekent veel voor de overige 

treindiensten in (Noord-)Nederland en daarmee een verdere belasting van de geheel 

dienst. Hiermee ontstaat de kans dat een nieuwe snelle treindienst uiteindelijk minder 

snel gerealiseerd kan worden. Echter, in mindere mate geldt dit ook voor de mogelijk 

toekomstige treindiensten over de Lelylijn, aangezien deze rondom Almere gebruik 

moeten maken van een beperkte spoorcapaciteit. Hier staat tegenover dat de knelpunten 

rondom Weesp en Amsterdam Zuid in de nabije toekomst al worden aangepakt. 

 

Internationale context 

Ook internationaal kan de Lelylijn het Europese spoorwegennet versterken. Wanneer de 

spoorlijn vanuit Groningen wordt doorgetrokken richting Leer en Bremen, dan kan daar 

aangesloten worden op bestaande infrastructuur richting Hamburg. Hiermee ontstaat een 

reistijdverkorting voor internationale reizigers vanuit Amsterdam richting Hamburg en 

Berlijn, maar ontstaan ook mogelijkheden om de lijn te verbinden aan het netwerk 

richting Scandinavië. Hiermee wordt ingespeeld op de wens van de Europese Unie om 

verbindingen tot 700 kilometer per trein snel en comfortabel te ontsluiten. Echter, in het 

potentieonderzoek wordt ten onrechte aangekaart dat het realiseren van internationale 

verbindingen in de casus Lelylijn minder potentie heeft dan een dergelijke verbinding 

via Arnhem of Hengelo. In het voorbeeld van een treinreis vanuit Amsterdam naar 

Hamburg treed er bij de realisatie van de Lelylijn direct een significante 

reistijdverkorting (tot twee uur) op: De huidige treinreis vanuit Amsterdam naar 

Hamburg duurt nu zo’n zes uur voor een afstand van 470 kilometer, terwijl dit naar 

verwachting in vier uur kan. 

 

Reizigersprognoses 

Uit de ramingen wat reizigerspotentie via de Lelylijn betreft komt allereerst naar voren 

dat de realisatie van de Lelylijn reizigers van bestaande lijnen afhaalt. Dit is 

begrijpelijk, gezien het feit dat er een waardig alternatief wordt gerealiseerd. Echter, 

wanneer de reistijdwinst en het comfort ten opzichte van de auto verbetert, zal de 

aantrekkelijkheid van de trein toenemen. De geschiedenis leert ons dat ramingen voor 

reizigersaantallen vrij lastig zijn. Daarnaast geldt, des te groter een project, des te groter 

bepaalde foutmarges. In dit geval is de verwachting dat er een ‘Hanzelijn-effect’ plaats 

zal vinden. Hierbij vallen de oorspronkelijke schattingen hoger uit dan verwacht6. Dit 

effect is ook elders in Europa te zien wanneer gekeken wordt naar de (tussen)stedelijke 

ontsluiting.  

 

Varianten(studie) 

In het onderzoek wordt niet ingegaan op de mogelijke (tracé)varianten van de nieuwe 

verbinding. In het verleden, maar ook recent, zijn hier al diverse uitgebreide 

 
6 Hanzelijn Monitor 2015 

https://www.windesheim.nl/-/media/files/windesheim/research-publications/hanzelijnmonitor2015samenvatting.pdf?la=nl-nl&hash=F294B06428CBF759525498ADB70E48C4A9651AC5
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onderzoeken naar uitgevoerd. Ervaringen met andere spoorlijnen in het buitenland op 

vergelijkbare afstanden leert dat de maximumsnelheid van 200km/h op regulier spoor 

(met de nieuwste veiligheidssystemen) voldoende is om significante reistijdverschillen 

te realiseren7. Daarnaast zal een nieuw vervoerssysteem (Maglev, Hyperloop) pas een 

toegevoegde waarde zijn wanneer deze tot diep in de binnenstad komt en vereist door 

het solitaire systeem meer investeringen. 

 

In het haalbaarheidsonderzoek is er vanuit gegaan dat Leeuwarden en Heerenveen ook 

kunnen profiteren van de nieuwe Lelylijn. Wanneer zij (middels een verbindingsboog) 

rechtstreeks ontsloten kunnen worden, ontstaat ook voor die plaatsen een hoogwaardig 

alternatief. Voor de bestaande spoorlijnen geldt dat zij een belangrijkere regionale 

functie richting Zwolle zullen vervullen, welke tijdens de piekmomenten nu beperkt is.  

 

Er is een groot draagvlak in Noord-Nederland voor de Lelylijn, zowel politiek als in het 

bedrijfsleven. Veel meer dan in het rapport wordt benoemd. We merken dat het 

Potentieonderzoek met verschillende brillen op kan worden gelezen, voor ons is er maar 

één conclusie; de Lelylijn is de beste en goedkoopste oplossing voor het verbeteren van 

de OV-verbinding van en naar Noord-Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 
7 200 km/h voor topsegment op het (internationaal)spoor 

https://www.ovmagazine.nl/2013/04/200-kmuur-voor-topsegment-op-het-spoor-2221/

