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Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties,
Op 18 december jl. heb ik gereageerd 1 op uw advies over de actualisatie van de
vervoerconcessie voor het hoofdrailnet en de bijstelling van de prestatieindicatoren van ProRail voor het jaar 2021. Het destijds bijgevoegde besluit over
de actualisatie van de HRN-concessie bevatte geen bepaling over de
nachttreindienst tussen Amsterdam en Wenen. Ik heb u toegezegd u separaat te
informeren zodra de besluitvorming hierover was afgerond. Met deze brief doe ik
dit en ga ik in op uw advies hierover. Tevens informeer ik u over het door de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat genomen besluit. U vindt dit
besluit bijgevoegd.
U adviseert in artikel 46, vijfde lid, op te nemen dat de nachttreindienst in
Nederland tenminste op Utrecht Centraal of Arnhem Centraal dient te stoppen.
Tevens merkt u op dat het artikel spreekt over “Amsterdam Centraal” en de
toelichting over “een station in Amsterdam”. Naar aanleiding hiervan is de
toelichting verduidelijkt en aangescherpt. Er is in de toelichting opgenomen dat de
nachttreindienst bij de start in dienstregeling 2021 in Nederland stopt op
Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Arnhem Centraal. Daarbij is in de
toelichting eveneens opgenomen dat vanwege bijvoorbeeld operationele redenen,
NS kan besluiten niet te stoppen op Utrecht Centraal en/of Arnhem Centraal.
Tevens is opgenomen dat NS kan besluiten ook te stoppen op andere stations in
Nederland dan de eerdergenoemde stations.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
DE DIRECTEUR OPENBAAR VERVOER EN SPOOR,

Ir. W.H.B. (Wino) Aarnink
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