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Strijd met reiziger als winnaarStrijd met reiziger als winnaar
CONCURRENTIE NS-dochter Abellio mag van provincie vijftien jaar lang alle openbaar vervoer in Limburg verzorgen

� Alleen eerste klas � Betalen via app � Geen CO2

door Roel Ophelders

P

Het Limburgse openbaar
vervoer komt vijftien jaar
lang in handen van NS-
dochter Abellio. De reiziger
komt uiteindelijk als win-
naar uit de felle strijd die
eraan voorafging.

P akweg anderhalf jaar gele-
den werd de bedrijfsnaam
haast met walging in het
gouvernement uitgespro-

ken. De voltallige Limburgse poli-
tiek was het erover eens: de NS
stond model voor zo’n beetje alles
wat in decennia in het Limburgse
openbaar vervoer fout is gegaan.
Een verklaarbaar sentiment, want
op de Limburgse lijnen waar Veolia
het treinvervoer onder verantwoor-
delijkheid van de provincie over-
nam van de NS, verbeterde meteen
veel. Treinen reden vaker, waren
moderner, sloten beter aan op bus-
sen en wonnen dus aan populari-
teit. Dan halen we toch gewoon
vanaf 2016 ook de overige Limburg-
se stoptreinen bij de NS weg, zo
was destijds de gedachte.
Wie toen zou hebben voorspeld
dat de provincie de opdracht voor
het volledige openbaar vervoer
2016-2031 aan de NS zou gunnen,
zou voor gek zijn verklaard. En
toch is dat gisteren min of meer ge-
beurd: NS-dochter Abellio mag tus-
sen 2016 en 2031 al het openbaar
vervoer in Limburg verzorgen, on-
der de nieuwe merknaam DOOR!.
De zo gelauwerde streekvervoerder

Veolia en het elders graag geziene
Arriva hebben het nakijken. En de
criticasters van weleer kijken goed-
keurend toe.
Het is de apotheose van een harde
strijd om misschien wel de meest
gewilde vervoersconcessie van Ne-
derland. Dat ‘gewilde’ heeft, naast
de waarde van bijna twee miljard
euro, alles te maken met de manier
waarop Limburg al jarenlang aan
het dossier sleurt. Zo geldt deze
provincie al sinds de intrede van

Veolia als voorbeeldregio, dankzij
de manier waarop bus en trein op
elkaar zijn afgestemd. Daar komt
bij dat Limburg het vorig jaar in
Den Haag voor elkaar kreeg om, bij
wijze van hoge uitzondering, ook
de andere NS-stoptreinen te mo-
gen aanbesteden, óók als die het
spoor delen met NS-intercity’s. Dat
werd de NS te gortig. De vervoer-
der besloot daarop, tot verrassing
van velen, zélf aan te sluiten in het
rijtje bedrijven dat ‘Limburg’ graag

wilde inlijven. Een felle strijd ont-
brandde, want de concurrentie pik-
te dat niet, die plotselinge inmen-
ging van NS-dochter Abellio. Die
rijke NS heeft immers zo’n machts-
positie in spoorland dat anderen
volstrekt kansloos zijn, zo klonk
het. Oneerlijk dus, riepen Arriva en
Veolia in koor, de laatste zelfs in
een kort geding.
Ze zullen in de uitslag van gisteren
hun gelijk zien. Is Veolia en Arriva
daadwerkelijk onrecht aangedaan?

Die vraag vormt vooral stof tot na-
denken voor politiek Den Haag, en
misschien voor de rechter. Maar
niet voor Limburg. Want nu de
stofwolken zijn opgetrokken, is dui-
delijk dat de provincie optimaal ge-
profiteerd heeft van de prestige-
strijd die NS/Abellio per se wilde
winnen. Afgaande op de zeer rui-
me voorsprong op de verbouwe-
reerde concurrentie, kan niet an-
ders geconcludeerd worden dan dat
Abellio niets te gek is geweest om
Limburg te behagen. Verliezen was
geen optie, dan maar de Limburgse
reiziger zo veel in het vooruitzicht
stellen dat de provincie geen ‘nee’
kan zeggen, moet de gedachte zijn
geweest.
Een greep uit de verbeteringen die
de Limburgse ov-reiziger vanaf de-
cember 2016 ten deel valt: alle trei-
nen en bussen krijgen uitsluitend
eersteklasplekken; op de Maaslijn
Roermond-Nijmegen rijdt straks
elk kwartier een trein; betalen kan
ook via een mobiele app, die vol-
gens Abellio nadenken overbodig
maakt; alle bussen en treinen rij-
den vanaf 2024 op elektriciteit en
stoten dus geen CO2 uit; het aantal
internationale buslijnen neemt toe
en in totaal voert Abellio fors meer
ritten uit dan Veolia nu.
Veel was er de afgelopen jaren in
het gouvernement op gericht om
van die verfoeide NS af te komen.
Na achttien wonderbaarlijke maan-
den is het eindresultaat dat de pro-
vincie glunderend naast diezelfde
NS zit. Tuurlijk, laten we pas jui-
chen als alles straks ook daadwerke-
lijk goed werkt. Maar als de voorte-
kenen niet bedriegen, komt de reizi-
ger als grote winnaar uit de strijd.
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