Spoorplannen

'Problemen bij ProRail extra reden tot meer liberalisering'
roer bij Arriva Nederland, onderdeel
van Deutsche Bahn en daarmee
een kapitaalkrachtige speler op de
Nederlandse markt. Hij is dé
pleitbezorger van marktwerking op
het spoor en strijdt tegen de
machtspositie van NS. Sinds een
jaar zit hij ook in de raad van
bestuur van de Europese Arriva
Group. Vanuit het raam van zijn
werkkamer zou Hettinga kunnen
uitkijken op het NS-station van
Heerenveen. Zou kunnen, want de
CEO van Arriva Nederland doet het
maar zelden; hij zit met zijn rug
naar het station.

Anne Hettinga: 'Onze plannen liggen
klaar.'
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Anne Hettinga, de directeur van
vervoersbedrijf Arriva, baalt. 15 jaar
hebben ze bij Arriva het vuur uit de
sloffen gelopen om meer
passagiers de regionale treinen
binnen te loodsen, draait 'Den
Haag' - lees staatssecretaris
Mansveld - opeens de geldkraan
dicht. ,,Onbegrijpelijk,'' aldus
Hettinga. ,,Ze kiezen in Den Haag
opnieuw voor de makkelijke weg. In
de gebieden die men treft, wonen
minder mensen en dus minder
kiezers. Maar het is een beslissing
die ons recht in het hart treft."
De vier concurrenten van NS
(Veolia, Arriva, Connexxion en
Syntus) presenteerden in 2011 Het
Nieuwe Spoorplan. Daarin blijft het
hoofdspoornet bij NS. Dat is vooral
in de Randstad. Daarbuiten wordt
openbaar aanbesteed. De recente
problemen bij ProRail zijn een extra
argument voor verdere
liberalisering, vindt Hettinga. ,,Onze
plannen liggen klaar.''
Hettinga staat al 10 jaar aan het
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voor ons, met veel kansen voor
internationale verbindingen. Dat
doen we door een sneltrein tussen
Roermond en Nijmegen te maken,
naast de bestaande stoptrein. Wij
denken dat we 30 procent reizigers
kunnen trekken."

Hoe irritant is het dat hij vanaf hier
niet in een trein van Arriva kan
stappen en aangewezen is op zijn
grote concurrent? "Dat kan nóg
niet. Deze lijn is een van de elf
lijnen die je heel eenvoudig kunt
decentraliseren. Wij hebben
daarvoor een plan ingediend,
waarbij de stoptreinen worden
losgekoppeld van de intercity's. Nu
rijdt de intercity van Zwolle tot
Leeuwarden als stoptrein. NS rijdt
hier met verlies. Wij kunnen die
stoptreinen zo rijden dat er een
hogere frequentie ontstaat, en we
ook nog een beetje geld verdienen.
Onze kilometerprijs is aantoonbaar
lager."
Vanaf eind 2016 gaat Arriva ook in
Limburg rijden nadat de winnaar
van de aanbesteding, NS, eruit was
gezet wegens fraude. Van
leedvermaak is geen sprake bij
Hettinga. ,,Mijn eerste reactie was:
wat is dit nu weer? Normaal is het
hier feest als we een concessie
winnen. Deze is geruisloos
ondertekend. De hele sector heeft
een deuk opgelopen, dit schaadt
het imago van ons allemaal."
Gele trui
Hettinga zegt zich te voelen als een
wielrenner die de gele trui krijgt
nadat de winnaar op doping is
betrapt. "Dat is wel het gevoel.
Maar dit is een geweldig contract
donderdag 01 oktober 2015
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