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Geachte heer Wiezer,

U heeft per brief, d.d. 13 juli 2019, enkele vragen gesteld over de personenverbinding
Weert - Hamont. Onderstaand treft u de antwoorden aan.

1. Uit publicatie in de Limburger, d.d. t2 juli, blijkt dat de reactivering van de spoorlijn
t.b.v. personenvervoer Hamont-Weert veel duurder uitvalt dan eerder geraamd.
Wij nemen aan dat provinciaal vooroverleg geweest zal zijn met ProRail over de kosten
van deze beoogde reactivering.
Vraag ; is de provinciale raming veelte voorzichtig ingeschat of is er iets anders aan de
hand?
Antwoord:
In het kader van het Europese Eurekarail-project is gekeken naar de kosten voor
reactivering van het tracégedeelte Belgische grens en Weert. De kosten zijn destijds
(eind 2016) geraamd op circa €35 miljoen. Deze kosten zijn exclusief de kosten voor
eventuele aanpassingen aan stat¡on Weert, landschappelijke inpassing en aanpassing van
kunstwerken. ProRail raamt de totale kosten op een bedrag tussen de €50 en €150
milioen. Zowel de regio als de Provincie zijn in een werkgroep betrokken geweest bij het
opstellen van de raming door ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. Deze ramingen dateren van 2019. De Sfaatssecretaris heeft ¡n een brief aan
de Tweede Kamer toegezegd in gesprek te gaan met de regio over wat de mogelijke
verandering van ordegrootte van de kosten betekent voor het vervolg en laat ook een
second opinion uitvoeren van de kostenraming van ProRail.

2. Naar verluidt heeft ProRail geen interesse om deze spoorlijn te reactiveren vanwege
de complexiteit. Zo zijn er verschillende spoorbreedtes en/of stroomnetwerken die met
elkaar moeten gaan 'matchen' om deze verbinding te kunnen maken.
De spoorlijn is aanwezig maar sinds 17 mei 1953 buiten gebruik gesteld.
Vraag ; heeft ProRail de prijs opgevoerd om onder dit werk uit te komen?
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Antwoord:
De spoorlijn Weeft-Hamont maakt onderdeel uit van de Hoofdspoorweginfrastructuur, de
infrastructuur wordt door ProRail onderhouden en de capaciteit wordt verdeeld. Er vindt
dagelijks doorgaand goederenverkeer plaats. Er is daarom geen sprake van reactivering
van de spoorlijn, maar van het uitbreiden van de treindienst.

ProRail ondersteunt de gedachte om de nu in Hamont eindigende elektrische
reizigerstreindienst te verlengen naar Weert. Voor het verlengen van de treindienst moet
het baanvak worden aangepast. Er moet bovenleiding worden aangebracht, beveiliging
en treinbelnvloading moeten worden geïnstalleerd en afhankelijk van de dienstre1el¡ng
moet station Weert worden aangepast. Voor grensbaanvakken geldt dat er rekening
moet worden gehouden met de verschillen tussen beide landen. In België is de
bovenleidingspanning 3000V en in Nederland 1500V en de treinbeïnvloedingssystemen
zijn verschillend. Dat leidt tot wiizigingen in de trein of aan de baan (of beiden),
afhankelijk van waar wordt omgeschakeld van het ene systeem naar het andere. Ook
overwegveiligheid en de Natura2000-status dragen bij aan de hoogte van de benodigde
investering.

De rapportage geeft een indicatie van de kosten voor verschillende scenario's en kent
een bandbreedte. Dat is gebruikeliik in deze fase van een studie naar de
maatschappelijke kosten en baten. In een vervolg kunnen de uitgangspunten en
aannames worden getoetst en verder worden uitgewerkt.

Vraug ; zijrr er ¿rrdere aarrbieders die wél voorde geraamde kosten de ca. 9 kilometer
spoorlijn kunnen reactiveren?
Antwoord:
Een wijziging van de status van het spooL zodat "anderen" de benodigde infrastructuur
mogen ontwerpen en bouwen ligt niet voor de hand vanwege de functie van het spoor
als onderdeel van het internationale netwerk.

3. De second opinion die aangevraagd zal worden volgens de brief van de
staatssecretaris zal geen betrekking hebben op de reactivering van de spoorlijn zelf maar
op de kosten ervan.
Vraag ; wat wordt dan precies bedoeld met'second opinion' nu tevens gesteld wordt dat
een busverbinding goedkoper zal zijn?
Antwoord:
De second opinion gaat om het vaststellen of de raming van ProRail een betrouwbaar beeld
geeft van de te verwachten kosten en of de gehanteerde bandbreedte en
onzekerheidsmarges juist zijn voor deze fase van het onderzoek. Tevens wordt gekeken of
er varianten niet zijn uitgewerkt die mogelijk tot aanzienlijk lagere kosten kunnen leiden. De
second opinion is er niet om een keuze te maken fussen de infra-varianten of een afweging
fussen trein- of busverbinding.

4. De tweede karrrer zal irr lret najaar (2019) geïnformeerd worden over de uitkomsten
van gesprekken met de regio, aldus de brief van mevrouw van Veldhoven-Van der Meer,
staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat.
Vraag ; wordt met regio ook (de gemeenteraad van) Weert bedoeld?
Antwoord:
Met de regio wordt de gemeente Weert en de provincie Limburg bedoeld.
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