
 
 

Motie ten aanzien van het OV in Stichtse Vecht. 
 

 

 

 

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 23 april 2013, 

 

 

Overwegende, 

 

 Dat eind 2014 de huidige concessie van de Nederlandse Spoorwegen op het Nederlandse spoor 

eindigt; 

 

 Dat op dit moment de voorbereidingen voor de aanbesteding in volle gang zijn en dit dus het 

uitgelezen moment is voor gemeenten en provincies om invloed uit te oefenen op de vormgeving 

van de concessie; 

 

 Dat het te verwachten is dat in de nieuwe concessie een verdere intensivering van het spoor dat 

door Stichtse Vecht loopt plaats zal vinden, onder meer door het verhogen van de frequentie van 

het aantal intercity's per uur in beide richtingen tussen Utrecht en Amsterdam van 4 naar 6; 

 

 Dat daarmee echter nog niet gegarandeerd is dat de gebruikers van Station Maarssen een 

frequente, hoogwaardige verbinding terugkrijgen met de regio Amsterdam/Schiphol, welke in 2009 

is verdwenen; 

 

 Dat de Gemeente Stichtse Vecht als faciliterende gemeente heel veel grote vervoersstromen over 

haar grondgebied kent en het reeel is dat de inwoners daar tenminste ook van meeprofiteren; 

 

 Dat het daarmee redelijk is te eisen van de uiteindelijke concessienemer dat hij naast een goede 

hoog-frequente verbinding tussen Utrecht en Amsterdam/Schiphol, ook zorgdraagt voor een goede 

hoog-frequente (rechtstreekse) verbinding voor de tussenliggende stations. 

 

Verzoekt het College, 

 

1. Al haar invloed aan te wenden om in de concessie op te laten nemen dat er een rechtstreekse 

verbinding zal komen tussen Utrecht en Amsterdam/Schiphol en alle tussenliggende stations (in 

het bijzonder Station Maarssen en Station Breukelen) met een hoge frequentie, zowel binnen als 

buiten de spits. 

2. Eventuele gemeentelijke facilitering van (plannen op basis van) de nieuwe concessie afhankelijk te 

maken van de terugkeer van deze verbinding. 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Stichtse Vecht, 23 april 2013 

 

 

 

Namens de fractie van het CDA, 

Dinno de Meer, Maarten Bootsma, Marnix Veldhuijzen, Siem Scherpenzeel en Hetty Veneklaas 



Toelichting: 

 

Het CDA is van mening dat het ijzer gesmeed moet worden als het heet is en voor wat betreft de 

treinverbinding is dit nu het geval. Eind 2014 gaat er een nieuwe concessie in. Als de Gemeente 

Stichtse Vecht (al dan niet in samenwerking met provincie en BRU) erin slaagt om in die concessie de 

rechtstreekse Sprinter tussen Utrecht en Amsterdam op te doen nemen, dan kan de NS er niet meer 

omheen. 

 

De NS houdt de gemeente al langere tijd aan het lijntje en is de dienstverlening aan onze burgers 

alleen maar aan het verslechteren sinds 2009. Dat is onacceptabel, zeker in het licht van de hulp 

(onder meer facilitering van bestemmingsplannen) die zij van de rechtsvoorgangers van de Gemeente 

Stichtse Vecht heeft gehad bij de verdubbeling van het spoor. Het is hoog tijd dat de NS haar belofte 

nakomt, te weten dat Randstadspoor ook voor onze inwoners een zege zou zijn.  

 

 


