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Onderwerp ERTMS, provinciale bijdrage ombouw treinmaterieel Fryslän

Geachte mevrouw Van Veldhoven,

De afgelopen periode hebben wij overleg gevoerd over de realisatie van het treinbeveiligingssysteem 
ERTMS op de regionale spoorlijnen in het Noorden. In deze gesprekken heeft u aangegeven dat de 
kosten voor benodigde infrastructuur volledig worden gefinancierd door het Rijk.

De realisatie van ERTMS vraagt echter ook om ombouw van de treinen binnen onze treinconcessies 
in Groningen en Fryslän, dit is geschat op ca. € 90 miljoen. U heeft aangeboden € 60 miljoen beschik
baar te willen stellen voor de ombouw van het materieel. De resterende kosten dienen door de regio 
te worden gedekt.

Binnen de treinconcessies in Groningen en Fryslän wordt 1/3 van de treinen ingezet in de provincie 
Fryslän. Door middel van deze brief laten wij u weten dat provincie Fryslän de kosten draagt voor haar 
deel van de ombouw van treinen in de noordelijke concessies. Dit besluit is onder voorwaarde en met 
voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Provinciale Staten dit najaar en de te sluiten over
eenkomst met Arriva betreffende het terugvloeien van alle besparingen a.g.v. ERTMS naar de provin
cies. De komende maanden willen wij samen met u, de concessiehouder Arriva, provincie Groningen 
en ProRail de afspraken over de realisatie van ERTMS in Fryslän verder uitwerken.
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Wij zijn zeer content met het feit dat de uitrol van ERTMS, de nieuwe Europese standaard, de komen
de jaren in onze provincie zal plaatsvinden. Dit betekent dat wij kunnen profiteren van grotere veilig
heid op het spoor en grotere betrouwbaarheid van de dienstregeling. Daarnaast verwachten wij met 
ERTMS stappen te kunnen zetten met Automatic Train Operation (ATO) ten behoeve van zelfrijdende 
treinen en verdere verduurzaming.
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